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ТРИМА ПРИЯТЕЛИ

В памет на Наско, Стефан и Венци!

Когато бъдещето стане минало, а настоящето се разбягва, времето губи смисъл.
Думите също. С всяка смърт на близък човек светът се смалява.

Посвещаваме този брой на скъпите ни приятели Атанас Липчев, Стефан Гър
дев и Венци Боранов. И на другите познати и непознати хора на духа, които по
еха с тях към небето.

През ужасната 2010 г., точно на 59-ия си рожден ден, си отиде Атанас Липчев. Не видя 
последната си книга, но я предчувства, провиждайки заглавно другия бряг на реката. 
След близо 20 години мълчание, много след като издаде първия си сборник с разка-
зи „Вълча любов“ (1986), Атанас написа за 7 години 7 романа. Сред тях и романа в два 
тома „Тежки пари“ (2004, 2006). После продължи с романа „Крадци“ (2007, 2008), който 
имахме честта първи да публикуваме в буква „Ж“ на „Света гора“ (2007). Така доказа, 
че и за сенчестия бизнес, за неосветените дворове на куцата ни демокрация може да се 
пише интересно, с вкус и талант. Без да се правят евтини компромиси и да се еректират 
ниските страсти. Не, сюжетът никога не е бил пречка за правенето на голяма литерату-
ра. Но Ат. Липчев показа, че може и друго – написа романа „Тихият бял Дунав“ (2005, 
2007), който претърпя две издания, макар да не получи полагащата му се популярност. 
Не, не защото нямаше качествата да се превърне в касово издание, а защото авторът 
му не живееше в София и нямаше достатъчно мастити приятели и ласкатели... Не по-
знавам по-стойностна книга на тема лагери и политическо мъченичество през епоха-
та на социализма от „Тихият бял Дунав“. А и по-интересна и по-трагична национална 
книга, написана и издадена през последните 20 години. Иначе опити има. Но голям 
роман, с претенции за толкова панорамен и проникновен историко-психологически 
прочит – не. Иде ми наум друг пример, с не по-малка значимост, заради високите си 
литературни качества и исторически смисъл, какъвто е романът „Девети“ на Анчо Ка-
лоянов, но той, както би казал самият Атанас, е друга бира – тежка артилерия, за която 
се иска по-специален читател... Липчев предпочиташе другото лице на жанра – той пи-
шеше с леко перо за голяма аудитория, свидетелстваше сякаш от първа ръка и като че 
ли изтриваше с гума следите на времето – така миналото се превръщаше в достъпна за 
всички, непосредствено разиграваща се пред очите ни реалност. При това успя да опа-
зи книгите си от неизбежната доза публицистичност и реваншисткото мислене, беля-
зали произведенията на почти всички писатели, драматурзи, режисьори, дръзнали да 
сюжетират върху епохата на социализма през годините на въпросната демокрация. Да, 
Атанас притежаваше Димитър-Димовски талант. Бе роден да фабулира, да романизира 
в пълния смисъл на думата.

Може би защото поставяше на първо място таланта. Разбира се, и предаността 
към литературата. Те са и в основата на романите „Фустанела“, „Пътят към зимата“ 
(2009). Да не говорим за най-философската от всичките му творби – посмъртно излез-
лият му роман „mailer daemon или другият бряг на реката“ (2010), издаден от „Жанет 
45“. Мнозина от неговите приятели сега си мислим, че в това изригване е имало нещо 
не от мира сего. Сякаш е предусещал, че времето, което му остава, е преброено и тряб-
ва да приключи овреме делата си тук, на земята... Не, самият той не живееше с това 
чувство. Понякога подмяташе, че може и да не дочака юбилейните 60 с тези негови бо-
лести, но кой ли не го прави, за да не урочаса нейно величество Надеждата... Имаше 
толкова планове! Дори липсата на достатъчно признание, непрекъснатите огорчения и 
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култът към посредствеността в родната ни литература не бе в състояние да го откаже 
от творческа работа. Няколко месеца преди да си отиде изчете номинираните романи 
на една популярна фондация, която май вече не съществува. Обаждаше ми се по теле-
фона през вечер да изрази учудването или възмущението си от липсата на критерии. 
Беше човек с чувство за справедливост и не си кривеше душата. Но едва ли тук и сега 
си струва да говоря за това... Един от малкото, който му помогна със средства, бе екс-
президентът Петър Стоянов. Атанас бе признателен и на Михаил Неделчев за премие-
рата на „Тихият бял Дунав“ в Народното събрание, на която не съм присъствал. Естест-
вено, част от вниманието трябва да е било и политически мотивирано. Обратното би 
означавало да си кривим душите. Че е така, личи от липсата на други жестове – такива, 
които биха означили на първо място литературните качества на романа. Казвал съм го 
и друг път и сега ще го повторя – българските издателства пропуснаха сериозен финан-
сов удар, защото, ако бяха вложили малко пари за реклама, щаха да направят много-
хилядни тиражи с „Тежки пари“ и „Тихият бял Дунав“... Остава ми утехата, че успях да 
накарам Атанас да ни гостува във В. Търново, да се срещне с читатели от града и Уни-
верситета и да намери много нови приятели и почитатели. Увери се, че е един от скъ-
пите на алманаха автори, че Н. Генчев и издателство „Фабер“ ще са негови приятели и 
издатели... Най-много чувствам липсата му при честите ми връщания във Варна – аха 
да посегна към телефона и да му се обадя да седнем на някое от любимите му места. На-
последък се заседяваше пред кафето на театъра, пред служебния вход. Така май мина 
и животът му – далече от парадните двери. През останалото време ловеше риба, прес-
качаше до набързо скованата барака в рибарското селище на другия бряг на езерото да 
нагледа лодката и тамошните си приятели, или работеше безсребърно за Варненското 
сдружение на писателите. Бе в основата на един двутомник с текстове на Кольо Севов 
– паметен жест, с който варненци сега се гордеят. Атанасе, липсваш ми! Ще гледам да 
сторя своето, за да ти се издължим поне мъничко всички ние, твоите приятели и чи-
татели – с една книга за теб, комай вече готова. Тя нямаше да е същата без усилията на 
друг твой ближен, Ангел Дюлгеров, с когото започнахме това дело. Ще видиш, един ден 
ще ти я донесем на небето!

Стефан Гърдев бе мой студент и дългогодишен приятел. Малко са хората, които 
съм учил и които са били толкова близки на сърцето и семейството ми. Много, много 
часове сме прекарали заедно през 20-те години на нашето приятелство. Незабравими 
часове... Стефан можеше да бъде чудесен математик – и беше, защото не се разделяше с 
математиката. Сигурно му е помагала – казват, че е от значение при езиковедите. Но бе 
и човек на литературата – следеше я, дори пишеше за нея (автор е на литературоведски 
текстове, немного на брой, с които не парадираше, макар да го съизмерваха достойно 
с професионално посветените). Бе вещ редактор, коректор, човек с усет за словото. С 
чувство за мярка. Влюбен в творчеството на Борис Христов. Много обичаше песните, 
които Иван Станков и приятели бяха изпяли и записали – голяма част от тях по стихо-
ве на Борис. Четеше много, пътуваше дълго към бреговете на своите текстове с памет 
за сътвореното от другите. Накратко – бе професионално и морално толерантен, ста-
раеше са да признае и оцени навреме постигнатото от колегите му... Сега, връщайки се 
назад, го преоткривам. Вероятно и поради факта, че през последните няколко години 
не вървяхме рамо до рамо, имаше разстояние помежду ни, поради което и писмовни-
те ни разпознавания позакъсняваха. Разменяхме по няколко думи, шеги, разпитвахме 
за децата и се разделяхме... През това време Стефан е работел над книгата си „Езикови 
структури“. За нея се казаха красиви думи, не само от лингвисти, а и от литературове-
ди. След като направи толкова много за разговорната реч, Ст. Гърдев изкачи следва-
щото високо стъпало... Спомням си дългите приятелски вечери, случаите, когато вне-
запно ставаше и бързаше да запише случайно изтървана фраза, дума, особено ако се 
отнася до числата. Интересно му бе сленговото говорене край морето, езиковите на-
вици на „гларуската“ общност, с която обичахме да се шегуваме. По-късно се извини, 
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че нарочно не е отбелязвал поименно информаторите на примерите, които е ползвал. 
Отвърнах му, че е излишно да се тревожи. Че така е по-добре. Но още тогава си казах, 
че на човек като него, пребиваващ в лабиринтите на теорията, но изключително корек-
тен към езика, към живото слово, може и трябва да се вярва... „Езикови структури“ се 
оказа необичайна книга. Без съмнение може да се нарече философска. В самото й нача-
ло Стефан размишлява върху непознаваемостта на цялата система от научни факти в 
края на ХХ в. и заедно с това живее с мъдрата утеха за индивидуалната самодостатъч-
ност на учения и неговия труд – все едно дали иде реч за числа, имена, количество или 
рекламен семиозис. Прочетете финалните страници, посветени на Б. Христов, които 
печатаме в този брой, и ще се уверите, че за преданите труженици на словото е без зна-
чение в коя нива орат. Една е мерата, една и делбата... 

Стефан бе от рядката порода хора, устремени да откриват и популяризират. Как-
то вече отбелязах, на първо място постигнатото от другите. Струва ми се, че завистта 
му бе непозната. Обиждаше го дълбоко несправедливостта. И войнстващата посред-
ственост. Тя често манифестираше пред очите му. И понеже не бе войнолюбив по ха-
рактер, отказваше да води битки, които биха наранили не само него, но и онези, кои-
то ги предизвикваха. Ето защо заложи на съзидателността. Създаде електронен сайт с 
изключително голямо значение за съвременната лингвистика – Българска електронна 
лингвистична библиотека (БЕЛБ). В него могат да са прочетат талантливи текстове, 
информация за случващото се в страната на езика, анонси за предстоящи форуми и 
кометари на отминали събития. БЕЛБ събираше, сприятеляваше, а не разделяше. За-
слуга за изработването и съдържанието на сайта има и синът на Стефан, Георги, вече 
студент по информатика. (В БЕЛБ ще намерите персонални страници, сборници, спи-
сания; има място дори за творчеството на студенти и докторанти, да не говорим за фо-
тообектива, новините, лингвистика онлайн и какво ли още не.) Дано неговите прияте-
ли продължат направеното. Обратното би означавало двойно предателство – и спрамо 
паметта на Стефан, и спрямо науката, за която той толкова интензивно живя и работи. 

Направеното от Ст. Гърдев продължава да дава плодове. (Признавам, че го чувстах 
го като по-малък брат. Иска ми се да прехапя опашката на предългата болка, която вла-
ча подире си след неговата смърт, и все не успявам. Май не можах да се науча на това от 
него, защото и за смъртта той говореше с усмивка и без страх. Беше мъдър човек, жи-
вееше спокоен и сякаш предизвестен за края си.) Предпочитам да завърша със собстве-
ните му думи, изречени по повод на Поета и неговото цвете – стихотворението „Кост 
от глухарче“: „Според това стихотворение на Б. Христов светът на мъртвите, защото 
е безвременен и безпространствен, е част от света на живите. Продължавайки да е в 
своята „отсам недоказуемост“, този свят е станал нагледен и лесно преходим, защото не 
е различен от нашия, а вливащ се в него, съдържащ го почти изцяло.“ Май няма какво 
повече да се добави.

Най-кратко за мен се оказа споделеното време с актьора Венци Боранов. Късно 
приятелство и неочаквана, обидно жестока раздяла. Пътищата ни се пресичаха при сре-
щи с общи приятели, но по човешки не бяхме присядали на една маса. Може би Венци 
е мислил за това преди мен. Защото една вечер, след премиерата на „Греховната любов 
на зографа Захарий“, в бирхалето на театъра, чашите и ръцете ни се срещнаха. „Хайде, 
откога те чакам, рече Венци, време е на направим нещо заедно. Нещо твое.“ Думите му 
ме свариха неподготвен, дори ме стреснаха и притесниха. Нямах нищо наум, или почти 
нищо, ако се изключи един разговор със Станимир Трифонов, в който подхвърлих нещо 
за моноспектакъл по мой разказ (или разкази), но това бяха думи, отлетели във възду-
ха... Онова, което ме изуми, бе топлотата, с която Венци се обърна към мен. Като към 
приятел, като към много ближен... Май оттук тръгна всичко. Последва разговор с Любо 
Бъчваров, тогава директор на театъра, и сериозна покана. Зарекох се, че ако ще се пише 
в жанра, то трябва да като при изплащане на дълг – към Генчо Стоев и романа „Цената 
на златото“. Знаех от писателя какво означава за него книгата; споделял ми е разочаро-
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ванията си, че остава неекранизирана, сценично непоставена. Улових се, че мисля само 
за това, че ме изгаря някакво нетърпение – като преди важно, съдбовно пътуване. Са-
мото пътуване дойде, но преди него поканих Венци и Любо в „Тихия кът“, за да споделя 
идеята си и да им прочета първите две страници на бъдещата пиеса по романа. Пихме 
възторжено, убеждавахме се един друг, че на Търновския театър без друго му отиват ис-
торически сюжети... Стига да се получи, рекох им, защото това ще е първият ми сери-
озен опит да напиша пиеса. (Ако не се брои онова възрожденско театро на сцената на 
варненската френска гимназия, на което трябваше да бъда и сценарист, и режисьор, и 
суфльор...) Откровено казано, не бях сигурен в резултата. Случилото се по-късно сега 
виждам като на лента. Написах пиесата във Фрайбург, Германия, за около 20-на дни. 
През различни часове, без да се лишавам от пътувания и разходки. Романът бе в глава-
та ми, но и страниците си изпатиха здраво от молива. Веднага след това започнах да ра-
ботя своя пиеса, за която нямах предварителен замисъл, по-късно се яви и заглавието 
– „Трева за морските зайци“. Завърших я по Коледа в Испания, в Албасете, а точно сре-
щу зловещата 2010 г. една сутрин написах за около два часа приказката „Бабиното орех-
че“... През цялото време си мислех какво ще занеса на Венци и Любо в България. Нямах 
търпение да им покажа направеното... После всичко се сгромоляса. Любо вече не беше 
директор на театъра. Венци чу първото действие на „Зайците“ и страшно се развълнува 
– каза, че това е неговата пиеса. Бях го гледал в „Камината“ на Маргарит Минков, допус-
ках, че подобен сюжет ще му допадне, но явно идеше реч за нещо повече. Започнаха ре-
петициите, Георги Василев избра Силвия Шекилова за ролята на спътничката на профе-
сора, определихме и дата за премиера. След това трябваше да се захванем с „Кръщение 
по Великден“ – пиесата по „Цената на златото“ (ръкописът вече имаше втора редакция 
и нов герой.) На Трифон Зарезан бяхме само двамата с Венци у дома. Пихме уж мярно, 
обещахме си да не пушим толкова, а издимихме всичките си цигари... Венци имаше на-
вика да затопля на огънчето на запалката филтъра на цигарите. Това ми спомняше за 
Владимир Василев, който, казват, плюнчел показалеца си, за да навлажнява и направ-
лява огънчето на цигарата... Тази вечер си казахме много неща. Много човешки, мно-
го лични. Никой не предполагаше, че седим един до друг за последен път. Изпратих го 
сравнително рано, малко преди полунощ. Беше облечен някак официално, такива бяха 
и обувките му, излъскани до блясък... После дойде лошото. Говорихме няколко пъти по 
телефона. Между многобройните разговори с лекарите във Варна. Знаех, че прогнозите 
не са добри, но вярвах в щастливата развръзка. (Като в американски филм, като в пиеса 
от епохата на класицизма, в която слиза някой отгоре и разрешава най-трагично запле-
тените конфликти.) Обещахме си, че пиесата ще доиграем. Когато времето заличи беле-
зите, когато страховете ни ще са само лош спомен. Когато... Съдбата реши друго. Да ме 
раздели с човека, на чиито вкус и професионална оценка вярвах безрезервно. Думите му 
наистина ме окрилиха. Казаното през онази вечер, когато му прочетох първото дейст-
вие, няма да забравя никога. Когато приключих и второто, пак той бе първият, който 
видя текста. Благодарен съм му. Толкова много, че ми е трудно да мисля за него без съл-
зи. Добре, че поне успя да отпразнува юбилея си и да види филма, който г. Василев му 
посвети. Не мога да си простя, че не го зърнах в ролята на Професора. Но такава бе уго-
ворката ни – да не присъствам на репетициите, да гледам пиесата накрая, в навечерието 
на предпремиерата, за да останем автономни – автор, режисьор и актьори. Никому не 
е минавало през ума, че премиерата няма да се състои. Ето защо не направихме и запис 
– на нито една сцена, на нито един жест... А Венци – той си отиде с тревогата за случва-
щото се с неговия театър. Страдаше, правеше проекти, търсеше помощ, искаше да съ-
бере съмишленици от Университета, от града, да работи със студенти. Да направим те-
атър на поезията. Смисълът на живота му бе да играе. При това любими на сърцето му 
роли... Приятелю, обещаното си остава. Само се отлага. За Горния театър. Зная, че и там 
има много поклонници на таланта ти!

С. В.
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Атанас Липчев

КРАДЦИ1 

част втора

(незавършен роман)

1.
Тежко и глухо прозвучаха черковните камбани, от съседните покриви ято гъ-
лъби подплашено се вдигна и плисна в синкавия и прохладен въздух над гра-
да, а пред централния вход на черквата спря внушителна погребална лимузина. 
Току-що бе свършила утринната неделна служба и мъжете от траурната аген-
ция търпеливо изчакваха богомолците да излязат, някои от които хвърляха 
любопитни погледи към колата, сетне се прекръстваха набързо и подминава-
ха. Само една възрастна жена се поспря пред просяка на стълбите, пусна дреб-
на монета в паничката му и го попита:

– Кой е починал?
– Знам ли, ки – почеса се по врата просякът, – казват, някакъв си писател 

гръмнали...

В началото на юни Лука постъпи в елитната парижка клиника „Свети 
Франциск“. Резултатите от изследванията, които направи в София, бяха, меко 
казано, тревожни. Оказа се, че Лука Захариев е болен от рак на дебелото чер-
во. Прие новината сравнително спокойно, може би защото очакваше подобно 
развитие на нещата, пък и лекарят му го бе предупредил за такава възможност. 
Лука поиска да се запознае по-подробно със заболяването си и макар че докто-
рът не одобри идеята, все пак му даде да прочете нещичко от една популярна 
брошура.

Не е толкова зле, помисли си Лука в самолета, докато разлистваше брошу-
рата, ако имам късмет, може да изкарам още няколко, а защо не и десетина го-
дини. Сега най-важното бе да се установи доколко е напреднала болестта, ако е 
в начална фаза, то тогава положението е под контрол, би могло да се каже дори, 
че е твърде обнадеждаващо и той, Лука Захариев, ще отърве кожата. Едва сега 
започна да се досеща, че профилактиката не е излишна мнителност и си обе-
ща да е по-внимателен занапред. Единственото, което го притесняваше и тро-
веше сънищата му, бе това, че в последно време значително отслабна, наложи 
се дори да си шие нови костюми. Като се изключи тази неприятна подробност, 
той дори бе доволен донякъде от новата си фигура – хлътналите бузи му оти-
ваха, а всички излишни мазнини по тялото му се бяха стопили. Твърде глупаво 

1 Това е продължението на романа „Крадци“, който алманах „Света гора“ публи-
кува пръв в бр. „Ж“ през 2007 г. Благодарим на съпругата на писателя, че ни предостави 
тези страници от архива му.
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бе да умира точно сега, помисли си Лука и затвори списанието, глупаво и нена-
временно, едно, че все още бе твърде млад, и второ – имаше да върши толкова 
много работа. Никога не бе вярвал в бог, но ако има такъв, то той е длъжен да 
се съобрази с плановете на Лука и да го остави да си довърши работата. 

Именно работата бе тази, която го задържа в София и не успя да излети 
за Париж през май, каквато беше уговорката. Трябваше да се погрижи за мно-
го неща, защото не се знаеше колко време ще се забави във френската столица, 
после се наложи да вразумява един самозабравил се галош, което му отне вре-
ме и му коства доста нерви; всичко се стовари на неговия гръб, Мани внезапно 
заболя и трябваше да постъпи в болница, имаше някакви проблеми с дробове-
те, Марко пък нещо се размекна след смъртта на онова чифутче и определено 
не ставаше за работа, та се наложи да го смъмри, даде му да разбере, че трябва 
да се вземе в ръце, защото работата не чака и няма кой друг да я свърши. Инак 
е кораво момче, с неудоволствие помисли Лука, а пък понякога го прихващат 
дявол знае какви сълзливи настроения... уреди такова бляскаво погребение на 
онзи предател, сякаш беше кралско величие, добре, нормално е да плати погре-
бението му, дълги години бяха приятели, но чак пък толкова... платил гроба за 
вечни времена, дарил значителна сума на арменската църква във Варна, да му 
отслужват периодично там някакви панихиди и... глупости, нищо, така е ре-
шил, така е направил, и на татко Карник оставил десет хиляди долара, негова 
си работа, и парите са си негови, не беше работа на Лука да му се меси, но Мар-
ко не биваше да забравя, че има задължения, че има отговорности, че в крайна 
сметка е мъж, а не някакъв си лигльо, та да се налага да му бърше сополите. И 
то заради един предател и неблагодарник, гузен ли се чувства, виновен ли, съ-
вестта си ли се опитва да подкупи, кой го знае, понякога е много странен и как 
се казваше... непредвидим, да, непредвидим, хм, уж го познава от дете, а пък 
често го изненадва, наистина странен чешит е този негов по-малък брат. Ходе-
ше по два пъти на ден при Мани в болницата с една такава угрижена физионо-
мия, чак го хващаше яд да го гледа, превземаше се като някоя кахърна стрина, 
все мъкнеше торби с плодове и храна, сякаш Мани щеше да векува в скапаната 
болница. За погребението на арменеца се погрижи, пари на онзи дъртак оста-
ви, над малкия си брат трепереше, а него, своя благодетел, не поглеждаше, не 
му бе продумвал и дума от онази нощ, когато застреляха онзи предател, студе-
нина демонстрираше и още нещо, което Лука не можеше да разгадае. 

Самолетът се приземи на летище „Орли“ в късния следобед. Там го очак-
ваше преводачката – младо и хубавичко момиче, което Лука бе осигурил чрез 
посолството още в София, а минути по-късно таксито ги откара в хотела. Лука 
не бързаше да се настанява в клиниката, и без това вечерта щеше да е загубена, 
само помоли преводачката да звънне на регистратурата и да предупреди, че па-
циентът им ще постъпи в клиниката на другия ден в осем сутринта. После по-
кани момичето на вечеря в хотелския ресторант. Не му се оставаше сам сред 
чужди хора, пък и не разбираше бъкел от езика им, изобщо Лука бе скаран с 
езиците, владееше единствено приличен руски и можеше да изкълчи няколко 
английски думи. Не обичаше и да пътува, това винаги го хвърляше в смут, ма-
кар че често му се налагаше да го прави, чувстваше се по-сигурен, когато около 
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него се навъртаха познати лица, пък дори и да са само тези на охранителите му, 
а сега беше твърде самотен в този многомилионен и непознат град. Столицата 
на света, глупости, Лука не се впечатляваше от такива неща, Лора със сигурност 
би останала доволна, ако я беше взел, но той категорично отказа да го придру-
жава някой. Не искаше да го съжаляват, нито пък да му съчувстват, беше сигу-
рен, че повечето от близките му го бяха отписали, а вероятно някои от тях сега 
тайничко злорадстваха. Сигурно вече си плетяха кошничките и точеха мераци 
за мястото му, какви ли не неподозирани наследници щяха да се пръкнат, ако му 
се случи най-лошото, и какво ли не би дал да види всичко това, вероятно щеше 
да е много вълнуващо. Никой от тях обаче нямаше и най-малкия шанс да успее, 
защото Лука вече беше избрал своя наследник. Само човекът, който притежава 
кафявата папка, можеше да има реална власт, само той можеше да я упражнява 
над хиляди и десетки хиляди хора, да разполага с живота им, да трупа милиони 
и да управлява държавата, затова Коце Дамянов бе станал опасен и трябваше 
да умре, той бе най-близко до върха, освен това знаеше за папката и за силата й. 
Лука не можеше да позволи тя да попадне в ръцете на Коце, че какъв му бе Коце 
– майка, брат, сестра... пък даже и да беше такъв, пак не би му я поверил, Лука 
не го обичаше, дори през последната година трудно го понасяше, лигльо беше 
Коце, но опасен и информиран лигльо, освен това не криеше амбициите си един 
ден да застане начело на компанията, считаше го за напълно нормално. На един 
управителен съвет подхвърли идеята за ротационен принцип на управление, в 
залата настъпи смразяваща тишина, директорите се спогледаха смутено и упла-
шено, само той, глупакът, нищо не разбра и самодоволно се усмихваше, като да-
ваше вид, че уж го е казал на майтап. С тази усмивка сам си подписа присъдата, 
Лука не прощаваше подобни гафове. Тогава реши, че единственият човек, който 
ще наследи папката, се нарича Марко Томов. Нищо, че от месец насам не му го-
вори и се държи студено, Лука го познаваше добре, ще се сърди още малко, пък 
сетне ще му мине. Марко щеше да наследи папката не затова, че е негов брат и 
най-доверен човек, не затова, че е най-добрият измежду приближените му, ма-
кар че качествата му са неоспорими, не, щеше да я наследи затова, защото един-
ствено той не желаеше смъртта на Лука.

На другия ден точно в осем Лука постъпи в клиниката. Там го очакваше 
малка изненада – известният професор Франсоа Ширах, когото му бяха пре-
поръчали, се оказа едно тридесетинагодишно кьосе, приличащо по-скоро на 
гимназист, отколкото на медицинско светило, при това доста самоуверен и без-
пардонен, явно нехаеше, че пациентът му е милиардер – изглежда бе свикнал 
с такива и не се впечатляваше лесно. Абсолютен дебил, помисли си неприятно 
изненаданият Лука, боже мили, и този ще се рови в задника ми, нямам му кап-
ка доверие. Сетне изкриви поглед към преводачката си, сякаш да се увери, че 
и тя споделя първоначалното му впечатление, но не забеляза нищо подобно. 
Момичето спокойно си бъбреше нещо с доктора, докато сестрата попълваше 
медицинския картон, а Лука внезапно се почувства излишен в професорския 
кабинет. За пръв път му мина през ум, че парите и властта, с които разполага-
ше, в момента не означаваха абсолютно нищо, че е смъртен като всички оста-
нали, възможно е, благодарение на същите тези пари, да живее малко по-дъл-
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го, отколкото някой сиромах, но какво от това, в крайна сметка все пак един 
ден щеше да умре, може би дори още утре или вдруги ден, по време на опера-
цията или след нея, кой знае, ето, тези тримата си говорят на непознат за него 
език, шегуват се нещо, дори се смеят, като не му обръщат внимание, а може би 
си говорят за него, може би го коментират, защото сестрата го изгледа с лю-
бопитство, а Лука настръхна. Дали пък не знаят кога ще умре, възможно ли е 
докторът да ги е осведомил между другото с някоя реплика, с някоя изтървана 
дума, сякаш зърна известно съжаление в очите на сестрата... глупости, разбира 
се, май че става прекалено мнителен, откъде накъде ще го гледа съжалително, 
тя е професионалист и перде, кой знае колко такива са минали през ръцете й, 
а докторът наистина е неприятен, толкова млад, а толкова информиран, хм, от 
какви неща понякога зависи животът на човек...

А когато разбра, че всички изследвания, които му правиха в София, тук 
ще ги извършат наново, наистина се вкисна. С преднамерено груб тон заяви на 
преводачката, че не разбира защо е всичко това. Аз не оперирам с чужди изслед-
вания, насмешливо му обясни докторът, правя си собствени. Необходима ли е 
операция, с внезапно отпаднал глас рече Лука. Задължителна е, ухили се смах-
натият професор. А ако откажа, прегракнало попита Лука. Тогава ще умрете.

Марко изпрати с поглед излитащия самолет от терасата на летището, сетне 
хвърли цигарата през парапета и заслиза надолу по стълбите. Виктор дремеше 
в колата.

– Карай към центъра – нареди му кратко Марко и затръшна вратата на 
мерцедеса.

Набра номера на доктор Шивачев и се заслуша в сигнала.
– Ало?
– Здравей, докторе – с тих глас каза Марко, – току-що изпратих брат си... 

Марко Томов съм...
– Слушам.
– От тази сутрин се върти една мисъл в главата ми и не ми дава мира – про-

дължи Марко и запали цигара.
– За какво става дума?
– Ами мисля си, че брат ми ти плаща купища мангизи, така ли е?
– Може и така да се каже – невъзмутимо отвърна лекарят.
– Тогава защо пътува сам за Париж, не е ли редно да си с него?
– Отказа – спокойно рече докторът, – настоявах да съм с него, но той ме от-

ряза. Не мога да тръгна против волята му. Държеше да е сам.
Марко замислено опъна от цигарата.
– Ало, чуваме ли се?
– Още един въпрос, докторе – каза Марко, – аз не разбирам много от тези 

неща... Колко сериозно е заболяването му?
– Доста сериозно. Но колко конкретно, ще стане ясно след операцията.
– Какви са му шансовете, докторе?
– Не мога да говоря наизуст. Всичко ще стане ясно след операцията.
– И все пак – настоя Марко и хвърли цигарата през прозореца.
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– Около тридесет процента – отвърна след кратко колебание докторът.
Марко прибра телефона в джоба си и затвори очи. Снощи почти не бе спал 

и сега очите му бодяха, прибра се много късно, празнуваха рождения ден на 
Венета в един снобски клуб с астрономически цени, изглежда, че понаправи 
главата, защото дълго време не можа да заспи, а на сутринта трябваше да става 
рано, за да изпрати Лука. Преди това обаче се отби в офиса, да подпише някои 
платежни нареждания, след това звънна на Мани, побъбриха няколко минути, 
като се уговориха за събота да пътуват до Варна – Мери си беше дошла за две 
седмици и настояваше да се видят. Добре звучеше по телефона Мани, гласът 
му бе укрепнал, а как свистяха гърдите му, като го приеха в болницата, Марко 
дори се изплаши, помисли си, че това е краят, особено когато брат му колабира 
от недостиг на въздух, добре че вече бяха в коридора на болницата, та веднага 
го включиха на кислород. Но сега, слава богу, всичко изглежда е наред, кораво 
момче е Мани, ще се оправи.

 Отново се сети за Лука и прогнозите на доктор Шивачев, от което се нам-
ръщи. Дожаля му за Лука, видя му се някак безпомощен и объркан, стоеше пред 
чекина и си чакаше реда, по някое време изглежда, че забрави за какво бе за-
станал там, побутваха го, пререждаха го, та се наложи Виктор деликатно да му 
напомни, че ще изтърве полета, като в същото време намръщено изблъска ня-
какъв нахалник, който припряно напираше. Нахалникът понечи да протести-
ра, но като срещна очите на Виктор, предпочете да си замълчи. Като изоставе-
но дете изглеждаше Лука, за миг дори Марко сякаш го досрамя, никога не беше 
виждал брат си такъв, нима това е само от болестта или има и нещо друго? Дали 
изобщо Лука си дава сметка в какво се превръща, не, това не е онзи Циклоп, ко-
гото Марко познаваше, този човек бе само бледа сянка на могъщия Лука Заха-
риев. Временно е, успокояваше се Марко, докато го наблюдаваше на летището, 
сигурно още не може да излезе от шока, в който изпадна, след като научи диа-
гнозата си, не е лека работа да го преглътнеш, трябва много сила и характер, за 
да приемеш факта, че смъртта вече те е избрала и потупала по рамото. 

Марко тежко въздъхна и запали поредната цигара. Днес се очертаваше 
спокоен и безоблачен ден. Нямаше спешни задачи, след обед щеше да вземе Ве-
нета и да вечерят някъде, сетне ще я изпрати до апартамента й, а може и да ос-
тане при нея, зависи в какво настроение ще е. Но преди това му предстоеше да 
свърши една тежка и неприятна работа. Гнусна работа. Трябваше да се срещне 
с жребеца на Лора и да го вразуми.

Дълго време умува как да постъпи – Лука току-що бе преживял едно разо-
чарование с Ани и със сигурност един нов сюрприз щеше да му дойде прекале-
но много. Освен това Лора не бе Ани, тя му беше съпруга, майка на децата му, 
жена, с която бе живял много години и бе свикнал с нея, разбира се, за любов и 
дума не можеше да става, Лука не бе способен на подобни чувства, но новина-
та, че някакъв тридесетгодишен хлапак, при това фитнес инструктор, яха жена 
му, положително щеше да уязви гордостта му. Освен това никой не можеше да 
предвиди как ще реагира. Можеше спокойно и мълчаливо да посрещне резила, 
но можеше пак така спокойно и мълчаливо да ги застреля и двамата.

Тъпа кучка, изръмжа Марко, а е една от най-умните жени, които съм сре-
щал, но пак си остава тъпа кучка, не й стигаше това, че вече две години се ши-
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баше като бясна с онзи хубостник, не й стигаше, че Марко знае и мълчи, ами за-
почна да си играе на чувства, раздава го влюбена, води го по ресторанти и вече 
не крие връзката си, съвсем е изумяла, курвата и с курва, всички са такива, като 
полудеят, нищо не може да ги спре. Това, че се чукаше под път и над път, не го 
засягаше, Лора не беше Ани и не можеше да си позволи това, което направи с 
манекенката, защото Лука просто би го убил, не можеше и да му каже, преду-
сещаше, че това щеше да потресе брат му, не толкова самата изневяра, колкото 
фактът, че и двете жени, с които бе живял толкова дълго време и им беше вяр-
вал, доколкото това е възможно, се подиграха с него и го употребиха, а сетне го 
захвърлиха като парцал. Ако Лора си бе кротувала и не афишираше връзката 
си с онзи лайнар, Марко щеше да си мълчи. Сега обаче това вече бе невъзмож-
но. Вероятно съвсем скоро Лука ще научи. И съвсем резонно ще поиска обяс-
нение от брат си. Какво ще му отговори тогава Марко – че е спал, че се е стра-
хувал, че не е посмял да му каже? Лука не приемаше такива извинения. 

Няколко дни преди сватбата на Хараламби Йовов Марко се срещна с Лора 
в едно кафене. Тя остана изненадана, когато той й звънна и я покани на разго-
вор, видя й се странна една такава официална покана, но запази това мнение за 
себе си. Не можеше и да се сети някога да са разговаряли двамата съвсем сами, 
просто не се беше случвало. Впрочем те и рядко се виждаха, обикновено на се-
мейни тържества или на някой от ония тъпи приеми, които понякога органи-
зираше Лука.

Марко я наблюдаваше, докато тя изискано палеше цигара, после издуха 
дима през ноздрите си и кръстоса крака. Хубави крака, одобрително си поми-
сли Марко, изобщо още си я биваше госпожа Захариева, макар че прехвърля-
ше четиридесетте, не беше съвсем по негов вкус, той си падаше по по-слаби и 
фини жени, а Лора бе по-скоро пищна и доста съблазнителна. Размениха си 
любезности, поне Марко бе искрен, като й направи няколко изтъркани ком-
плимента, после направо в очите й изтърси причината, поради която настоя за 
тази среща. Лора не трепна, по лицето й не пролича нито тревога, нито изне-
нада. Марко неволно се възхити от самообладанието й. Лора не отрече обви-
нението, но не го и потвърди. Мълчеше, пушеше и спокойно гледаше събесед-
ника си право в очите. Марко меко й обясни, че няма нищо против нея, че ако 
се бърка в личния й живот, то го прави само от загриженост, както към сама-
та нея, така и заради брат си, че един публичен скандал, а той непременно ще 
гръмне един ден, ако Лора не престане да се среща с любовника си, не е в ин-
терес на никого, ще прозвучи грозно, ще направи удоволствие на много долни 
хора, които само това чакат. Освен това, напомни й деликатно той, познаваш 
добре характера на мъжа си, не се знае каква дивотия може да извърши. И на-
края, завърши Марко, помисли за децата си, Лука е в състояние да ти ги отнеме, 
а самата теб да те изрита на улицата, нищо не може да го спре, ако реши да го 
направи. Надявам се, промълви след минутка Марко, че ще оцениш загриже-
ността ми и добрите ми чувства към теб, повярвай ми, казвам ти всичко това 
за твое добро. Добре, спокойно каза Лора и загаси фаса в пепелника, няма да се 
срещам повече с него.

Но продължи да се среща. След този разговор копоите на Марко ги зася-
коха още четири пъти. Вече не го посещаваше в апартамента му, а се виждаха 
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в различни хотели. Винаги следобед и винаги оставаше при него по няколко 
часа. Наистина е тъпа кучка, засмя се Марко, май ще трябва да сменя плочата, 
ще трябва да си поговоря с онзи ебльо.

– Спри на ъгъла и ме изчакай – каза Марко и затвори прозореца.
Виктор се подчини и паркира голямата кола на тротоара, за да не задръсти 

движението в тясната уличка.
У дома си е, уведоми го по телефона информаторът, преди малко се при-

бра, Марко закопча сакото си, хвърли бегъл поглед по пустата улица и влезе 
във входа на кооперацията. Асансьорът бе някъде по горните етажи и Марко, 
прескачайки по няколко стъпала наведнъж, се заизкачва нагоре. Поспря за ня-
колко секунди на площадката, колкото да успокои дишането си, сетне решител-
но натисна звънеца.

Отвътре се чу шляпане на чехли, щракна резето и вратата едва се открехна, 
придържана от никелирана верига.

– Кой е? – надникна млад мъж, виждаше се, че е по халат, а косата му бе 
мокра.

– Полиция – самоуверено каза Марко и тикна полицейската карта в лице-
то му.

– Полиция ли? – изненада се мъжът.
– Именно – усмихна се Марко и прибра картата в джоба си, – а вие какво 

очаквахте...
Мъжът свали веригата и отвори вратата. Марко го избута и влезе в кори-

дора.
– Чакайте, чакайте, не разбирам – засуети се младият мъж, – аз всъщност 

не видях добре легитимацията ви...
– Какво има да й гледаш – пренебрежително каза Марко и заключи вратата 

след себе си, – карта като карта, всеки полицай има такава.
После влезе в хола и хвърли любопитен поглед към картината на стената, 

която изобразяваше разголена ренесансова хубавица – твърде дебеличка и раз-
плута.

– Не можете така да нахълтвате в жилището ми – младежът изглежда се бе 
посъвзел от изненадата, а в гласа му дори прозвучаха заплашителни нотки, – 
имате ли прокурорско разрешение?

– Имам – спокойно отвърна Марко, като продължаваше да се оглежда, по-
сле се приближи до прозореца и го затвори.

– Покажете ми го!
– Няма да ти го покажа – рече Марко и чак сега се загледа в мъжа пред себе 

си.
Наистина бе съвсем млад, малко над тридесетте, висок и добре сложен, с 

черна и гъста коса, пълни и чувствени устни, приятно лице и изразен римски 
нос. Вече изглеждаше доста самоуверен, дори гневно мръщеше гъстите си веж-
ди.

– Познаваш Лора Захариева, нали? – дружелюбно го попита Марко, като 
продължаваше да се взира в лицето му.
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Младежът изненадано трепна.
– По реакцията ти разбирам, че я познаваш – одобрително кимна Марко, – 

тогава направо на въпроса, че нямам време, освен това подобни разговори ви-
наги ме изморяват... Значи така, ако още веднъж се срещнеш с нея, няма значе-
ние къде и при какви обстоятелства, било то на опера или на балет, на улицата, 
на трамвайната спирка, на някоя поетична седянка или в кулинарно шоу, ще ти 
откъсна атрибута, с който вероятно се гордееш, и ще ти го натъпча в задника, 
ясен ли съм?

Младежът го гледаше като гръмнат. Шнурчето на хавлията се бе развърза-
ло и ясно се виждаха силните му обезкосмени гърди.

– Кой си ти? – успя все пак да поеме дъх той.
– Ето на – направи кисела физиономия Марко, – аз му говоря на чист бъл-

гарски език, че ще му клъцна топките, той пита кой съм... Абе ти какъв човек 
си, какво си мислиш, че няма да те боли като ми знаеш името ли?

И му смигна весело. Младежът неочаквано се усмихна.
– Май ще се разберем, а? – смигна му втори път Марко.
Младежът очевидно имаше основание да се усмихва – бе с една глава по-

висок от Марко и несъмнено по-силен, освен това той си беше у дома, а Марко 
бе просто един натрапник и изнудвач.

– Разкарай се – с омраза промълви младежът, – или ще извикам полиция. 
Истинска.

Марко изненадано се вторачи в него.
– Значи все пак няма да се разберем – разочаровано провлече той, – жалко. 

А пък аз не искам кой знае какво от теб, само да ми обещаеш, че повече няма 
да се виждаш с Лора.

– Върви на майната си, палячо – глухо каза младежът и стисна юмруци, – 
пръждосвай се от дома ми...

– Палячо, значи – натъжено въздъхна Марко, сетне бръкна в джоба си, ве-
роятно да потърси цигарите, но изглежда се отказа, извади ръка, въздъхна още 
веднъж и преди младият мъж да успее да премигне, заби юмрук в корема му.

Младежът тежко изпъшка и се присви, като подгъна крака, но в същия миг 
един зверски шут го нацели в гениталите, изпищя пронизително и се претър-
кули на килима. Хавлията се разстла на пода, а младежът остана да лежи чисто 
гол. Марко извади цигарите от джоба си и този път наистина запали. Придър-
па табуретката и седна на крачка от притихналия мъж, всмукна дълбоко от ци-
гарата и с възхищение се загледа в голото мъжко тяло. Прекрасно тяло, кимна 
одобрително той, затова е полудяла оная кучка, дали му плаща за услугите... си-
гурно, инак за какво ще чука една дърта кранта, нищо, че още я бива, мъж с та-
кова тяло може да има далеч по-млади и хубави жени от Лора. 

Марко се надвеси над младежа, който се бе поразмърдал, дори успя да от-
вори внезапно помътнелите си очи и да ги изкриви към мъчителя си.

– Е, ще се разберем ли – ласкаво попита Марко, – вярвам, ще се съгласиш с 
мен, че съм търпелив човек. Защо си такова диване, мама му стара, искам само 
да ми обещаеш, че повече няма да се виждаш с Лора. Хубаво момче си, можеш 
да изчукаш която си искаш мацка в София, а пък си се повлякъл с тая баба, 
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само не ми казвай, че я обичаш, че ще ми вдигнеш кръвното. Ако е заради па-
рите, мога да ти помогна. Срамота е мъж като тебе да си изкарва хляба по този 
начин.

Момчето отново затвори очи.
– Опитах се да поговоря човешки с тебе – продължаваше да разсъждава 

Марко, – пък ти се ежиш, обиждаш ме, палячо ме наричаш... някой по-докач-
лив щеше да ти скъса задника от бой, ама имаш късмет, че попадна на добряк 
като мене. Е, ще се разберем ли?

– Да – прошепна отмаляло младежът.
– Какво „да“?
– Няма да я виждам повече.
– Радвам се, да го чуя – Марко стана от стола, – започваш да ми харесваш, 

може и да станем приятели някой ден. Глупаво е да те обезобразявам заради 
една дърта и прецъфтяла гергина. Защото аз наистина мога да го направя, ако 
се ядосам. Лоша черта, ама какво да правиш, такъв съм си, като нищо мога да 
надялкам прекрасното ти тяло, да ти отрежа носа, ушите и изобщо каквото ми 
скимне, сещаш се, нали?

– Да – механично повтори младежът.
Марко се усмихна отново, хвърли последен поглед върху сгърчения мъж 

и рече:
– Аз съм сериозен човек, приятел, и си държа на думата. Надявам се да го 

запомниш.
Младежът измъчено кимна и отново затвори очи.
Марко излезе от входа, огледа уличката и си разкопча сакото. Виктор ску-

чаеше в колата и го очакваше.
– Карай към офиса – нареди му Марко и затръшна вратата, – после ще ме 

оставиш при Венета и си свободен за днес. Ако излезе нещо спешно, ще те по-
търся.

Виктор послушно потегли, а Марко затвори очи и отпусна умореното си 
тяло на облегалката. Подобни разговори наистина го изморяваха, хората мо-
жеха да си мислят каквото си искат за него, но той наистина не бе нито садист, 
нито психар. Неща от този род го отвращаваха, понякога се гнусеше от себе си, 
в случая не беше нужно лично той да си цапа ръцете, за тази цел разполагаше 
с няколко талантливи момчета, но това е семейна работа и трябваше да я свър-
ши сам, нямаше нужда чужди хора да си пъхат носа в нея и после да ги раз-
насят; сам не си вярваше, когато редеше заплахите си за това, че ще отреже на 
онзи лигльо ушите, носа и така нататък неща, знаеше, че не може да го напра-
ви, но знаеше също, че онзи безумно му вярва – трябваше му само един юмрук 
в стомаха и един шут в мъдете, за да престане да се прави на мъж. След подоб-
ни срещи наистина се чувстваше зле и обикновено изпитваше силна нужда от 
алкохол. Дали пък да не зареже Венета, да се натряска следобед и да си легне 
рано-рано, откога не се е наспивал като хората, и без това май взе да му писва 
от Венета, не излезе това, което очакваше, Марко обичаше естествените жени, 
такива като Аксела и особено като Алена, а Венета бе дама от висшето обще-
ство – вярно, хубава, богата и никак не глупава, но по нещо приличаше на Ани 
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Николова, твърде суетна, твърде много се занимаваше със себе си, хитра и ру-
тинирана, а освен това Марко бе убеден, че тя държеше на връзката си с него 
не заради качествата му, а заради това, че е Марко Томов. Алена никога не би 
го направила.

Добре че в края на седмицата Хараламби се прибираше от онова тихооке-
анско пътешествие. Вярно, Хараламби е свиня, но добра свиня, полезна, Марко 
се чувстваше добре с него, нямаше нужда да се преструва, Хараламби го при-
емаше такъв, какъвто е, гордееше с приятелството му и го изтъкваше при все-
ки удобен случай. Освен това бе верен и послушен, а когато трябва и забавен, 
познаваха се от много години и си знаеха и кътните зъби. В последно време се 
вживяваше в ролята на нежен съпруг и загрижен бъдещ татко, но винаги нами-
раше време за стария си приятел и от време на време се запиваха по цели нощи 
както в доброто старо време. Анет нямаше нищо против, тя бе прекалено заета 
със себе си и очакваното бебе, пък и Хараламби не бе най-добрият слушател, 
затова по цял ден сновеше между майка си и свекърва си, а през останалото 
време енергично пазаруваше, нещо, което доскоро хвърляше в смут и паника 
Хараламби, но това време, слава богу, отмина, той бе вече богат, макар че по на-
вик внимателно следеше разходите на жена си, защото тя не си поплюваше. Оп-
ределено имаше талант да харчи на поразия.

Малко преди да отпътуват, Хараламби регистрира в съда партията си „Де-
мократичен алианс“, Лука гнусливо се намръщи, той мразеше тази думич-
ка „демокрация“, според него зад нея се криеха потресаващи престъпления и 
кражби, но Хараламби упорито настояваше за името на партията. Лука сви ра-
мене и с половин уста се съгласи, в края на краищата той не претендираше да 
разбира много от тези неща, политиката по принцип му бе чужда, а и партията 
си е на Хараламби, да си я кръщава, както си иска, важното е да свърши работа, 
защото каква ще е тази партия, която само гълта, а не дава нищо насреща. Лука 
развърза кесията и внесе своята лепта в партийната каса, но предупреди Хара-
ламби, че един ден ще си потърси парите или техния еквивалент в нещо полез-
но за самия него и семейството му. Освен това идеята алиансът да е партия на 
интелектуалци не допадна на Лука, глупости, отсече той, нужни са разтропани 
и находчиви хора, нужен е капитал, бизнесът има нужда от легитимация и поле 
за изява, това ще бъде партия на едрия бизнес, на крупните финансови сдру-
жения, на банките, на предприемачите и на хората, които вече са добре при-
ети в Европа, защото бъдещето е тяхно... интелектуалци, презрително изпръх-
тя Лука, кога ли сме видели нещо хубаво от тях, е, може и да привлечем няколко 
титулувани глупака, колкото за цвят, но гръбнакът на нашата партия ще бъде 
от хора мислещи с главите си, нашата кауза ще бъде България – колкото по-ста-
билна и богата е тя, толкова по-добре за самите нас, никой няма полза от бедна 
и разграбена държава, а тези, завърши Лука, които я ограбиха, ще си платят за 
всичко, ще платят на нас, когато вземем властта и ги сритаме по крадливите им 
задници. Хараламби не посмя да му възрази, все пак той бе само един обикно-
вен председател на партия.

Началото бе поставено, а каква щеше да е ролята на „Демократичен али-
анс“, щяха да покажат следващите години, време имаше предостатъчно, току-
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що бяха минали последните парламентарни избори, очертаваше се що-годе 
приличен политически стабилитет след страховитата буря, причинена от без-
хаберието на социалистическото правителство, доларът се кротна, а инфлаци-
ята прие нормалните си и поносими размери.

Виктор паркира на запазеното място пред осеметажната стъклена сграда 
– последната придобивка на Марко, с която той много се гордееше. Със сигур-
ност това бе най-скъпото удоволствие, което си е позволявал напоследък, ма-
кар че парите си заслужаваха, а пък ако трябваше да бъде честен поне пред себе 
си, печалбите от този проект бяха доста внушителни. Разпродаде офисите на 
приятели и познати, като остави за себе си целият осми етаж, от който се раз-
криваше прекрасна панорама. Лука с учудване огледа огромния си кабинет, ко-
гато за пръв път влезе в него, но не каза нищо. Ако го бяха попитали за мненето 
му, щеше да рече, че това е излишество, което не разбира, но щом като подобна 
безвкусица доставя удоволствие на брат му, то той, разбира се, няма нищо про-
тив. Още повече, че рядко щеше да идва тук, той почти не излизаше от генерал-
ската вила, където му бе добре и можеше да работи на спокойствие, без да го 
притесняват телефонни обаждания, усърдни секретарки и офис-сътрудници, 
които се скъсваха да раболепничат и да се докарват пред него. Марко остана 
разочарован от безразличието на Лука, кой знае защо си бе въобразил, че ще го 
впечатли със супер-модерния офис.

– Ще се забавя половин час – каза Марко и отвори вратата, – ако искаш 
обядвай някъде. После ще ме оставиш при Венета и си свободен.

Виктор мълчаливо кимна. Изчака шефа си да влезе в сградата, като го на-
блюдаваше в гръб, сетне излезе от колата и я заключи. На съседния тротоар, 
малко по-надолу по улицата, имаше пицария и Виктор се запъти към нея. Ог-
леда се и в двете посоки, и тичешком пресече платното.

– Пица и кола – поръча на сервитьорката и се тръшна на масата до витри-
ната, добро място, можеше да вижда колата и входа на сградата.

– Каква пица?
– С шунка и кашкавал.
Запали цигара и огледа заведението. И друг път бе идвал тук, чистичко, 

пък и добре готвят, няма пияници, все солидни и делови хора, хапват набър-
зо и си тръгват. Виктор мразеше пияниците, брат му и баща му бяха такива, та 
им се бе наситил, от години не си говореше с тях, а и те не се интересуваха от 
него, понякога се сещаше за майка си, глупачката, която цял живот търпи без-
образията на онзи алкохолизиран идиот, баща му, търпи и мига безпомощно, 
в такива моменти му приличаше на тъпа и примирена овца. Защо изобщо се 
раждат такива хора, недоумяваше понякога Виктор, и защо трябва да са мои 
роднини... 

Независимо от произхода и роднините си Виктор бе доволен от живота, 
особено от последните няколко години, тоест откак господин Захариев го за-
беляза и го взе при себе си на работа. Виктор тъкмо бе напуснал полицията и 
се чудеше каква да я захваща, един приятел му предлагаше съдружие в склад за 
строителни материали, но подобна идея сякаш не го блазнеше, пък и нямаше 
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достатъчно пари в брой, приятелят едва ли би го взел за съдружник само зара-
ди черните му очи. Можеше да започне и в някоя охранителна фирма, имаше 
законно лично оръжие, което си беше предимство, но като че ли и тази работа 
не му лежеше на сърцето. Как щеше да преживява с мижавата заплата на охра-
нител, пък и някак унизително му се виждаше, не звучеше добре – охранител, 
това нищо не значи, все едно нощен пазач или портиер, обидна работа за един 
четиридесет и пет годишен мъж, при това не лишен от качества и енергия. Един 
бивш колега му предложи добре платена работа, но доста мръсна, май беше 
нещо свързана с крадени автомобили, Виктор дори не пожела да го изслуша. 
Мразеше крадците повече и от пияниците. И тогава се появи Лука Захариев, ня-
как от нищото изскочи. Спас Пелтека го свърза с някой си Павел Павлов, човек 
от бившите служби. Впрочем Спас също принадлежеше към тях до пенсионира-
нето си, от там се познаваха. Интересен човек се оказа този Павел Павлов, сър-
дечен и приятен мъж на около петдесет, добър гуляйджия и курвар. През пос-
ледвалите месеци се сближиха и често осъмваха по барове и кръчми, макар че 
Виктор почти не близваше, затова пък новият му приятел се наливаше и заради 
двамата. Една вечер Павлов пък го запозна с Краси Колев, също бивш служител 
на ДС, сериозен човек, а по респектираната физиономия на Павел се досети, че 
този Колев трябва да е важна клечка. Сетне ходиха няколко пъти на риболов и 
през цялото време Виктор усещаше внимателния и изучаващ поглед на Колев. 
Поговориха си, новият му познат се заинтересува от миналото му, за плановете 
му и други такива, а Виктор се питаше откъде този интерес към скромната му 
особа. Отбеляза, впрочем, че Краси Колев остана доволен от факта, че е бивш 
полицай. Как кой е, ококори се Павлов, когато веднъж Виктор го попита кой 
е все пак този Краси Колев, приближен на самия Марко Томов. А кой е Марко 
Томов, продължи да се интересува Виктор. Един от най-здравите и влиятелни 
хора в София, прошепна Павлов и кой знае защо се огледа, брат и дясна ръка на 
Лука Захариев, само, моля те, не ме питай кой е Лука Захариев. 

Виктор не го попита, не защото знаеше кой е Лука, а защото вече подози-
раше кой може да е той. Изобщо много неща започнаха да му се изясняват и 
му ставаше все по-интересно, това не ти беше нито склад за керемиди и тухли, 
нито работата на охранител или на посредник на автокрадци, а истинския жи-
вот – вълнуващ и обещаващ. Една седмица по-късно Краси Колев го представи 
на Лука Захариев.

– Пицата – сложи чинията на масата момичето, сетне му отля от кока-ко-
лата в чашата.

И ето, че след няколко години Спас отново го потърси. Виктор му бе бла-
годарен, задето го запозна с Павлов, защото оттам тръгнаха нещата му, ако не 
беше Пелтека, той никога нямаше да стигне до Лука. Никога нямаше да е това, 
което е днес – доверено лице на Лука Захариев с огромна заплата, каквато не 
бе сънувал и в най-добрите си сънища, още не можеше да повярва на късмета 
си, защото заплатата не бе най-важното и същественото, той вече получаваше 
пари от най-различни места във вид на комисиони, чиито размер, според него, 
далеч надвишаваха услугите, които вършеше понякога на хора от обкръжени-
ето на Лука. Впрочем Виктор не се и съмняваше, че Лука е уведомен за тези ус-
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луги, защото иначе те просто не биха се осмелили да се обърнат към него. Ня-
кой можеше да възрази, че работата му е доста мръсна и изисква здрави нерви, 
но това не можеше да притесни обръгнал човек като Виктор, който бе видял 
какво ли не през живота си и трудно можеше да се впечатли от локва кръв или 
разчленено човешко тяло. Той винаги бе на първа линия и изпълняваше най-
трудните задачи, доверието, което му гласуваше Лука, го изпълваше с гордост. 
Виктор боготвореше Лука Захариев и бе готов да умре за него.

Знаеше, че се страхуват от него, може би защото минаваше за доверен чо-
век на Лука и винаги му се възлагаха много специални поръчки, а може и зара-
ди нещо друго, за което Виктор се досещаше, но предпочиташе да го запази за 
себе си, самият той се страхуваше от един-единствен човек на света, впрочем 
страх е силна дума, не е точно страх, а по-скоро сигнал за опасност, който вина-
ги проработваше, колчем застанеше очи в очи с този мъж и който се наричаше 
Марко Томов. Виктор не обичаше да остава насаме с него и винаги бе нащрек, 
когато са само двамата, усещаше как космите на врата му настръхват, твърде 
неприятно усещане за човек като Виктор, което после го караше да се срамува и 
ядосва. А Марко спокойно го гледаше в очите и сякаш се досещаше какво става 
в душата му. Понякога на Виктор му се струваше, че го гледа кротал.

Плати сметката на момичето и запали цигара. Марко още не се виждаше, 
няма за къде да бърза. След като го остави при оная неговата курва, ще се при-
бере у дома, ще вземе един душ и ще си почине. Уговорката му със Спас е за 
седем в една баровска кръчма, където той самият никога не бе влизал. Спас се 
държеше приятелски по телефона, шегуваше се, интересуваше се от здравето 
му, интересно, какво ли ще иска? Защото Виктор не повярва, че приятелят му се 
е затъжил за него и желае само да пийнат по едно. Ще бъдем с Павката и някол-
ко курви, каза още Пелтека, ела, може да ти излезе късмета, кучките си ги бива. 
Как така пък изведнъж се сети за мене, съобразяваше Виктор, докато наблю-
даваше синкавия дим от цигарата, който се извиваше около пръстите му, има 
две години, откак не сме се виждали, по едно време чух, че бил в Англия, значи 
се е прибрал и така, изведнъж, първият човек, за когото се сеща, съм именно 
аз. Виктор недоверчиво се усмихна, та те дори не бяха приятели в истинския 
смисъл, вярно, познаваха се отдавна, но не бяха приятели. Не, Пелтека имаше 
нещо наум, не го канеше случайно, сигурно ще иска някаква услуга, вероятно 
от Лука. Сетил се е, маймуната, че Виктор му дължи една такава.

Загаси цигарата и стана. Излезе от пицарията тъкмо навреме, вече бе на 
няколко крачки от колата, когато видя Марко да подтичва надолу по стълбите, 
като си свиркаше с уста. Виктор му отвори задната врата на мерцедеса. 

– За днес приключихме – рече Марко, като се настани на седалката, – ка-
рай към Венета.

Това бе едно от нещата, които дразнеха Виктор. Той не бе някакъв си тъп 
шофьор, че да се държат така пренебрежително с него, никой не си го позволя-
ваше, освен Марко. Вярно е, че понякога Виктор шофираше колата на Лука, но 
това бе, защото двамата често имаха заедно работа, освен това Лука се чувства-
ше по-сигурен, когато Виктор е наблизо, макар че с него винаги имаше телох-
ранител. Днес, на летището, за първи път го видя съвсем сам. Домъчня му за 
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Лука, можеше поне него да вземе, шефът му много добре знаеше, че никой друг 
не би се грижил така всеотдайно за него, както Виктор. 

Хвърли поглед в огледалото за обратно виждане и трепна от изненада – 
Марко го наблюдаваше. Отново проработи сигналът за повишена опасност и 
неволно настръхна, не обичаше да го гледат в гръб, чувстваше се застрашен... 
Стисна здраво волана и се опита да не мисли за това, като се съсредоточи вър-
ху шофирането, но по едно време не издържа и отново погледна в огледалото – 
Марко дремеше. Виктор облекчено, но тихичко въздъхна.

Десетина минути по-късно паркира колата пред дома на Венета.
– Свободен си – подхвърли му Марко, като слезе, – впрочем утре май също 

няма да ми трябваш, ако се наложи, ще ти се обадя. Почивай, докато го няма 
Лука, предполагам, че той ще ти намери някаква работа, като се върне.

В последните му думи сякаш прозвуча подигравка. Виктор го изслуша с ка-
менно лице, кимна и потегли. Чак на светофара от гърдите му се изтръгна въз-
дишка на облекчение, този път без да я прикрива, дори грозно изпсува. Гадина 
мръсна, изскърца със зъби Виктор, мрази ме, дори и не го прикрива, а за как-
во ме мрази, господ да ме убие, ако разбирам, лошо е да те мрази Марко Томов, 
опасно е... и какво толкова му бе направил на кучия син, нищо, доколкото се 
сещаше, винаги се бе отнасял с уважение към него, обикновено мълчаливо из-
слушваше нарежданията му, а после перфектно изпълняваше поръчката, Лука 
беше доволен, а Марко не, Лука го ценеше и поощряваше, а Марко се държеше 
обидно с него, говореше му като на слуга, а ето че вече и го мразеше, днес съв-
сем ясно го видя в очите му, видя омразата в огледалото за обратно виждане, 
беше толкова изгаряща, че Виктор неволно потрепера.

Остави колата на паркинга и се запъти пеш за дома си, живееше само на 
две преки от тук. Внезапно изпита остра нужда от алкохол, никога не му се 
беше случвало, Виктор почти не пиеше, но сега просто му прилошаваше от ал-
кохолен глад, хлътна в първото мярнало му се заведение и си поръча малко 
уиски. Гаврътна го на крак, пред очите на смаяния сервитьор, и си поръча още 
едно, удари и него, почувства изгарящата сладост в гърлото си и сякаш му по-
олекна. Хвърли банкнотата на бара и излезе.

Поспря се за миг пред входа и притвори очи. Приятна топлина плъпна по 
тялото му, обзе го усещане за безтегловност, а одевешният страх, породен от 
студените очи на Марко, се изниза. 

Отказа се от душа, който със сигурност щеше да го разсъни, вместо това се 
опъна по гръб на дивана в хола и почти веднага заспа.

2.
Спас се огледа за последно в огледалото, поглади с опакото на ръката си глад-
ко избръснатите бузи, пооправи възела на вратовръзката и доволно въздъхна. 
Още го биваше, от огледалото го гледаше почти младежко лице, въпреки че-
тиридесет и двете му години, нямаше бръчици по него, кожата му бе гладка и 
опъната, а по лъскавата му черна му коса не се виждаше нито един бял косъм. 
Определено изглеждаше добре, макар и да не беше красавец, но тази подроб-
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ност никога не го бе притеснявала особено, беше убеден, че за един мъж има 
далеч по-важни неща, отколкото някоя сладникава холивудска мутра. Спас се 
гордееше с онова, което имаше в главата си.

Заключи апартамента и излезе на улицата. Където го очакваше последната 
му голяма любов – изкъпана, лъсната, блестяща и неустоима, черна като аба-
нос, привлекателна като екзотична хубавица, в същото време строга и респек-
тираща, вдъхваща възхищение, но и уважение – последен модел Мерцедес 500, 
която му струваше цяло състояние, струваше му нерви и притеснения, защото 
трябваше да я опази от посегателства, драскотини и всякакви възможни изне-
нади, а фактът, че й направи твърде дебела застраховка, сякаш не го топлеше, 
всъщност него не го интересуваха парите, страхуваше се за нея, за своята кра-
савица, струваше му се, че не би понесъл някой да я обиди, да й стори нещо, 
от което да я заболи, само при мисълта за такава възможност изпадаше в па-
ника и бе сигурен, че е в състояние да убие всеки, който се опита да я нарани. 
Спас погали с ръка блестящата повърхност на колата и ако не се срамуваше, 
би я целунал. Настани се зад волана, вдъхна от неповторимото ухание, което 
издаваше кожения салон, и блажено притвори очи. Обичаше тази кола повече 
от жена си, от децата си, обичаше я повече от всичко на света. Позасмя се на 
хрумването си, не беше чак толкова трудно да я обича повече от жена си, за-
щото тя бе една развлечена кучка, която виждаше все по-рядко – невротизира-
на, истерична и побесняла кучка, една непоправима скандалджийка, която му 
тровеше живота, та затова се наложи да купи този апартамент и да се изнесе. 
И децата приличаха на нея, синът му бе един отчайващо гнусен мухльо, който, 
макар да е вече на деветнадесет, все още е в пуберитета и по всичко личи, че 
никога няма да излезе от него, а малката му дъщеря бе одрала кожата на майка 
си и винаги го гледаше някак мръсно изпод вежди. Няма що, добре я бе трени-
рала майка й, да мрази собствения си баща. Може би затова, че се претрепва от 
работа, затова, че печели пари и се грижи за тях, защото без него щяха да изпу-
кат от глад, затова, че не знаеше що е почивка, браво, много хубаво, значи това 
бе заслужил... Курвар, при последния скандал, който спретна, тя го нарече кур-
вар, мръсницата, курвар и пияница, така го нарече, скрипята... не, той не е кур-
вар, нито пък пияница, той е един скапан от бачкане мъж, който понякога има 
нужда да разпусне с приятели на чашка, има нужда от женска ласка, която да 
му припомни, че е мъж, защото напоследък го бе позабравил, имаше нужда да 
целува млади момичета, и те да го целуват, да гали гладката им кожа, да опипва 
твърдите им гърди... Та това си бе съвсем в реда на нещата, всеки мъж изпит-
ва такава нужда, иначе просто няма да е мъж. Ами аз, кресна оная истеричка, 
аз нямам ли нужда от мъж, нямам ли нужда от ласки, от секс, знаеш ли, че и аз 
мога да хукна, да се шибам с този и онзи... Шибай се с когото искаш, спокойно 
каза Спас, хич не ми пука.

Завъртя контактния ключ и се заслуша в любовното мъркане на колата. 
Не, той нямаше нужда от жена, имаше си своята голяма любов, ама утре щяла 
да остарее, че какво като остарее, ще я замени с друга, още по-хубава и лъскава, 
неговата голяма любов няма да се разсърди, че я изоставя, защото такъв е жи-
вотът, няма да кряска и да мрънка, няма да му иска обяснения, няма да му вдига 
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кръвното. Подкара мерцедеса по тясната уличка, като внимаваше да не закачи 
паркираните от двете страни автомобили, поспря на стопа, сетне зави надяс-
но, натисна газта и едва не изкрещя от възхищение – няколкостотин коня като 
един препуснаха в галоп, а на него му се стори, че сякаш излита.

След двадесетина минути остави колата на платения паркинг пред заве-
дението, огледа я внимателно още веднъж, сетне бутна една банкнота в горно-
то джобче на портиера, потупа го приятелски по рамото и влезе в ресторанта. 
Май беше подранил, защото Виктор още го нямаше. Нищо, още по-добре, ще 
има време да обмисли всичко отново, трябва да бъде много внимателен, защо-
то Виктор е хитрец и гадина, много бързо вдява свинята и е страшно подозри-
телен. Затова и го покани един час по-рано, да имат време да поговорят, Павел 
и курвите щяха да дойдат към осем. Впрочем те му трябваха само за параван, 
за да изглежда срещата някак по-непринудена, инак онзи пор, Виктор, щеше 
веднага да се усети, че има нещо друго. Не че в крайна сметка нямаше да разбе-
ре за какво става дума, но все пак не му се искаше да разговаря с един предва-
рително зареден с подозрение и недоверие човек. Не, това определено не беше 
в интерес на Спас, Виктор трябваше да е спокоен и разположен, с питие в ръ-
ката и пура в устата, в очакване на курвите и предстоящото удоволствие, пък 
и в крайна сметка Спас нямаше да иска кой знае какво от него, съвсем рутин-
на работа, Виктор би трябвало с радост да свърши услугата, за която ще го по-
моли, все пак не бива да забравя, че му дължи известна благодарност, защото, 
ако не беше той, Спас Пелтека, то днес Виктор можеше да препродава крадени 
коли и да заплашва собствениците им, а такова занимание доста често завърш-
ва в пандиза. Познаваха се от деца, макар никога да не са били особено близ-
ки, Спас усещаше, че го превъзхожда интелектуално, но от друга страна пък го 
привличаше физическата сила и малко дивата природа на Виктор, мрачната му 
и самоуверена муцуна, и склонноста му към насилие, която липсваше на самия 
него. Това, че днес Виктор не е бандит, е чиста случайност, просто късметът му 
проработи и той печелеше достатъчно добре, така че нямаше нужда да размах-
ва патлака или да троши костите на задлъжнели наивници, но Спас изобщо не 
се съмняваше, че приятелят му от детинство без колебание би прерязал нечие 
гърло, ако му наредят и платят, разбира се. Затова винаги му се усмихваше бла-
горазумно, когато се срещнеха на улицата, и задължително го потупваше при-
ятелски по рамото. Човек никога не знае как ще реагират подобни хора, които 
те гледат накриво изпод вежди, сякаш си им откраднал бащиното имане.

Видя го на входа, оглеждаше се и търсеше компанията, Спас му махна и 
Виктор го забеляза.

– Сядай – сърдечно му раздруса ръката Спас, – другите ще дойдат след 
малко, Павката току-що ми звънна...

Виктор критично изгледа крехкия стол, сетне предпазливо намести здра-
вото си, като на бизон, тяло върху него.

– Ще пийнем ли по нещо, докато ги чакаме? – предложи Спас.
– За мен кока-кола.
– Хайде бе – засмя се Спас, – майтапиш се, нали?
– По-късно може и да изпия чаша бяло вино – спокойно каза Виктор, – но 

засега само кока-кола.
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Спас махна на сервитьора.
– Е, как я караш – осведоми се той, като се извърна към приятеля си.
– Бивам – лаконично отвърна Виктор.
– Отдавна не сме се виждали – продължи Пелтека.
– Ъ-хъ.
– Снощи се видяхме с Павката, та той рече: „Абе що не звъннеш на Виктор, 

не се обажда вече, големее се, тъкмо имам под ръка три страхотни мацки“, ами, 
викам му, не се големее, има си работа човекът...

– Така е – кимна Виктор и посегна към чашата с кока-кола, която серви-
тьорът остави на масата, – в последно време се скъсвам от работа.

– Нали и аз това казвам – изненадващо зарадвано потвърди Спас, – беше 
то едно време, докато бяхме по-млади, сега всеки си гледа работата, че не ни ос-
тана много време...

И угоднически се засмя.
– Аз имам много време – сериозно каза Виктор и отпи от чашата.
– Да бе, да бе, шегувам се – сякаш се сепна Спас, – думата е такава, остаря-

ваме, приятелю, абе ти си си все същия, ама аз нещо взех да се скапвам.
Виктор му хвърли кос поглед, сетне отпи от чашата и неочаквано рече:
– За какво ме извика?
Бре, говедото, изненадано си помисли Спас, директно на въпроса, май че 

го подцених.
– Нали ти казах, снощи ми звънна Павката...
– Остави ги тия – безцеремонно го прекъсна Виктор, – казвай за какво ста-

ва дума...
Доизпи колата и се огледа за сервитьора.
– Трудно може да те преметне човек – възхитено цъкна с език Спас, – пък 

и мене хич не ме бива да лъжа, честна дума, винаги ме хващат... то, всъщност, 
няма и какво да се лъже, де, ама на, неудобно ми е някак си, винаги се чувствам 
кофти, когато се налага да моля за услуга...

– Каква услуга – впери Виктор сините си очи в него.
Пелтека бавно отпи от чашата, сетне дълго мачка цигарата между пръсти-

те си, а Виктор търпеливо чакаше.
– Голям бързак си – усмихна се Спас, – направо бика за рогата...
– Какъв бик – повдигна вежди Виктор, – ти ташак ли си правиш с мен?
– Опазил ме бог – изплаши се Спас, – това пък откъде го измисли... Ти, 

предполагам, не знаеш къде и за кого работя...
– Работиш за Стамен Григоров и Илия Павлов.
– Виж ти – престорено се изненада Спас и направи недоволна гримаса, – 

нищо не може да ти убегне, а пък аз си мислех, че добре съм се маскирал...
– Ако не престанеш да се правиш на идиот – процеди през зъби Виктор, – 

ставам и си тръгвам. Не ти ли минава през ум, че ме обиждаш, за толкова тъп 
ли ме смяташ?

На Пелтека изведнъж му стана студено, май наистина прекалих, мярна се 
в главата му, трябва да внимавам с тоя нерез.

– Извинявай – сконфузено каза той, – не съм искал да прозвучи така.

алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 25

Атанас Липчев • Крадци



– За какво ме извика?
– Искам среща с Лука Захариев.
Този път беше ред на Виктор да се изненада.
– Ти? – успя все пак бързо да се съвземе той.
Спас кимна утвърдително и запали цигара.
Виктор продължаваше да го гледа озадачено.
– За какво искаш да се срещнеш с господин Захариев? – попита след малко.
– Това ще го кажа само на него – студено отвърна Спас.
– Твърде малък си – поклати глава Виктор.
– Тоест... как малък? – обърка се Пелтека.
– Лука Захариев няма да прояви интерес към теб – натъртено и някак прис-

мехулно каза Виктор, – за да стигнеш до господин Захариев има няколко нива 
за преодоляване, чак тогава можеш да се срещнеш с него.

– Тъкмо за това ми трябваш ти – дръзко рече Пелтека.
Виктор го огледа внимателно, после недоверчиво поклати глава.
– Над мен също има няколко нива, аз също съм твърде малък, моята рабо-

та е да изпълнявам нарежданията му, а не да му правя предложения и да хода-
тайствам за този или онзи. Защо не пробваш чрез Краси Колев, той би могъл да 
поговори с Марко Томов...

– Защото не искам половин София да знае, че съм се срещал с Лука – ядо-
сано каза Пелтека, – това, което искам да предложа на господин Захариев, за-
сяга само мен и него.

– А какво ще му предложиш?
– Информация – след кратко колебание каза Спас, – и не я предлагам, ами 

я продавам.
Виктор го гледаше мълчаливо и сякаш го преценяваше.
– Не се правя на интересен – усмихна се Пелтека, – аз действително прите-

жавам информация за много милиони. Само трябва да се споразумеем с шефа 
ти за процента ми.

– А защо не предложиш тази информация на твоите шефове? – тихо попи-
та Виктор.

– Ако си напънеш мъничко мозъка, сам ще се сетиш – промълви Пелтека.
Настъпи кратко мълчание, Виктор изпи втората кола и си поръча трета.
– Господин Захариев е в чужбина – рече замислено той.
– Кога ще се върне? – разочаровано попита Спас.
Виктор неопределено повдигна рамене. 
– Все пак – закашля се тревожно Пелтека, – да разчитам ли на теб, или да 

търся друга връзка?
– За какво?
– Да ми уредиш среща с Лука, разбира се...
– Ще опитам – каза Виктор, като не снемаше недоверчивия си поглед от 

Спас, – като се върне, ще опитам.
– Благодаря ти, приятелю – въздъхна облекчено Пелтека, – ти си истински 

приятел... я, нашите хора пристигат, тъкмо навреме приключихме с разговора. 
Аз ще прескоча до тоалетната да пусна една вода.
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Виктор го наблюдаваше в гръб, докато прекосяваше залата, после се по-
спря на входа при Павел и момичетатта, смееше се нещо, прегърна през кръста 
едното момиче и му зашепна нещо в ухото, като ръката му опипа задника й. Тя 
се засмя и го цапна през ръката.

После Спас се запъти към тоалетната и отвори вратата. Изми си ръцете, 
приглади косите си пред огледалото и намигна на отражението си. Извади те-
лефона от джоба си и бързо набра някакъв номер.

– Как е, клъвна ли? – чу познатия глас в слушалката.
– Мисля, че клъвна – ухили се Пелтека.

Хараламби и Анет се върнаха скарани от тихоокеанското пътешествие. 
Скараха се още на пристанището в Акапулко, където ги остави луксозния па-
сажер, и тогава сащисаният Хараламби за пръв път обърна внимание на десет-
ките пакети, които неуморната му съпруга натовари в таксито, което пък щеше 
да ги откара до летището. Какво е това, попита стреснато Хараламби. Не виж-
даш ли, отвърна му Анет, подаръци. Какви подаръци, за бога, отчаяно разпери 
ръце Хараламби, кога успя да купиш всичко това. Докато ти се далачеше с бира 
на сянка, презрително рече Анет, аз, за разлика от теб, не си губя времето. Кол-
ко пари похарчи, съкрушено попита Хараламби. Сега вече виждам, че съм се 
омъжила за еснаф, унищожително каза Анет.

В самолета не си продумаха и дума, не се и поглеждаха, по упорито стис-
натите устни на жена си, Хараламби предусещаше, че тя няма да му проговори 
скоро, още повече, че като кацнаха на летището в София, Анет с треперещ от 
вълнение глас, в който личеше още обида и мъка, му съобщи, че му благодари 
за сватбеното пътеществие, което тя със сигурност нямало да забрави до края 
на живота си. Хараламби сконфузено опита да се извини, но тя вече крачеше 
към лентата за багаж, където, като добре строени войници, приближаваха ней-
ните пакети. Боже мой, пребледня при вида им Хараламби, кога е успяла да на-
купи всико това, как не съм забелязал, а при спомена за отвратителната скъпо-
тия в онези глупави магазинчета за сувенири, които като магнит привличаха 
баламите от цял свят, му стана лошо. Вечеряха мълчаливо, той си легна рано, 
а Анет спипа телефона и се зае да уведомява роднини и приятели за знамена-
телното събитие, тоест, че се е прибрала жива и здрава, че е изпълнена с впе-
чатления и поезия, и че има да им разказва куп неща. Хараламби до късно не 
можа да заспи, стискаше очи и слушаше влудяващото кудкудякане на жена си 
в съседната стая.

Сутринта стана рано, взе си набързо душ, избръсна се и побърза да изле-
зе, преди да се е събудила Анет. На улицата киселото му настроение съвсем из-
ненадващо го напусна, нещо повече, то сякаш остана в спалнята при жена му, 
утрото бе прохладно и слънчево, а насреща синееше Витоша. Хараламби пое 
дълбоко въздух, почувства се неочаквано добре, всичко наоколо му бе позна-
то и мило, беше спокоен и уверен, беше на собствена земя, твърда и сигурна, а 
не на палубата на онзи плаващ дворец, който му втръсна още първата седми-
ца. Ето, сега ще закуси в съседното заведение, ще пие кафе, сетне ще отскочи 
до редакцията, малко по-късно ще звънне на няколко приятели и съпартийци, 
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но първо, разбира се, на Марко, може дори и да обядват заедно, със сигурност 
през този месец, докато той си развяваше задника по океаните с оная истерич-
ка, жена му, в София са станали доста интересни неща, Марко щеше да го ос-
ведоми за събитията, докато похапват и си пийват от виното, а след обед щеше 
да прескочи и до партийния клуб. Обзе го някаква особена вълна на гордост и 
удовлетворение, ами че как, та довчера той бе никому неизвестен вестникар и 
писател, беден, непризнат и унизително анонимен творец, а днес е един от най-
популярните хора в София, водещ журналист и издател, вече политик и об-
щественик с бъдеще, покровителстван от самия Лука Захариев... Само при ми-
сълта за Лука почувства, че очите му овлажняват, нищо, той не се срамува от 
сълзите си, това са сълзи на благодарност, защото е признателен човек и никога 
няма да забрави това, което Лука направи за него. Всъщност, трепна Харалам-
би, как ли е Лука, беше подочул от Марко, че му предстои операция в някаква 
парижка клиника, дали всичко е минало добре, дали изобщо се е оперирал... 
Хараламби се почувства леко засрамен, ще излезе, че все пак не е чак толкова 
признателен, защото май нито веднъж не се сети за благодетеля си, докато си 
смучеше коктейлите под тентата на парахода и зяпаше разпенения океан. Кой 
знае защо от това хрумване му стана малко тъжно.

В редакцията се скъсаха да го поздравяват и да му се слагат, ахкаха и охка-
ха, изненадваха се колко е почернял и колко добре изглежда, и очакваха да им 
повярва. Само че Хараламби не им вярваше, знаеше си, че хич даже не изглежда 
добре, през последния месец напълня още, а това вече сериозно го тревожеше. 
Най-много му се подмилкваше онзи помияр Антонов, когото Хараламби вече 
бе взел на мушка, но още се колебаеше дали да го уволни. На всичко отгоре се 
натискаше, глупакът, за длъжността главен редактор, която се бе овакантила 
наскоро, как не, Хараламби не можеше да го гледа, намрази го няколко дни след 
сватбата си, позволи си, идиотът, да му каже пред сума ти народ: „Господин Йо-
вов, помните ли онзи чешит, как се казваше, с едно такова особено име... абе 
дето ръкописът му остана у вас, да вземат да го застрелят онзи ден, представяте 
ли си!“ И го гледаше тъпо, при това възторжено, и мигаше с очички, сякаш тър-
сеше одобрение. Не, не го помня, изръмжа Хараламби, ах как ги ненавиждаше 
такива глупаци, колко са вредни и опасни, ами че такъв човек от простотия 
може да ти довлече някоя голяма беля на главата. А онзи тъпанар продължа-
ваше да го гледа и да очаква отговор, сякаш дори бе на устата му да го попита, 
къде се затри въпросната книга. 

Влезе в кабинета си, огледа го внимателно и доволно изпръхтя. Всичко си 
беше така, както го остави. С трудно обяснимо задоволство седна на бюрото си, 
поглади лакираната му повърхност, сетне прокара пръст по монитора на ком-
пютъра и го огледа. Нямаше прах, цветята също изглеждаха редовно поливани. 
Хараламби Йовов бе щастлив човек.

После придърпа тетрадката с телефонните номера и я разгърна. Той нико-
га не ползваше джиесема си, когато имаше телефон под ръка, служителите му го 
подиграваха за тези дребни икономии, но Хараламби не им обръщаше внима-
ние, как да им обясни на тъпаците, че лесно не се става милионер. Първо се уго-
вори с Марко да се видят на обяд в клуба, после звънна на още няколко приятели 
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и съпартийци и не остана доволен – излиза, че тези лешпери не са си мръднали 
задниците, докато него го нямаше, как си я представяха те тази работа, ами че 
май никой още в София не бе чувал за „Демократичен алианс“, така не се гради 
имидж, не се прави история, помислиха си, синковците, че е достатъчно, дето ре-
гистрираха партията в съда и не си даваха зор, явно чакаха да наближат избори-
те, за да се размърдат, но такива скоро не се задаваха... недалновидни хора, по-
средствени хора, как ще върви напред с такава паплач... Хараламби съкрушено 
въздъхна, изглежда ще трябва да разчита единствено на себе си. Прав е Лука, че 
нищо няма да излезе от тази работа, плюй на тези глупаци, посъветва го Лука, 
тази партия, приятелю мой, е куп плява, всеки може да я издуха, на нас ни е не-
обходима дотолкова, колкото да стъкмим предизборно споразумение с някой от 
политическите мастодонти, инак нямаш никакъв шанс да станеш депутат, и из-
общо остави това на мен, ти само симулирай дейност, колкото да не се разбере, 
че така наречения „Демократичен алианс“ е въздух под налягане... Хараламби се 
намръщи при този спомен, никак не му се искаше да е така, но Лука наистина е 
прав; а за друго си мечтаеше Хараламби като създаваха партията, други бяха це-
лите и мераците му, добре, той не се и съмняваше, че Лука ще го направи депутат, 
ами след това, какво, за бога, следваше после, нима Лука си мисли, че Хараламби 
Йовов ще се задоволи само с някакво си депутатско място, ами тогава изобщо да 
не се захваща с тази работа, амбициите на Хараламби далеч надхвърляха живур-
кане в парламента за някаква си мижава заплатица, та той и сега печелеше много 
повече от един депутат, не, или Лука не го разбира, или си играе с него, Харалам-
би нямаше нужда от трохи и огризки, нима господин Захариев не го е проумял, 
подиграва ли се с него, ами че нали самият той го поощряваше да създаде пар-
тията, дори може да се каже, че той бе неин архитект, нали беше против това да е 
партия на интелектуалци, а държеше в нея да присъстват индустриалци, финан-
систи и хора на едрия бизнес, как толкова бързо си промени мнението и започна 
да говори насмешливо за „Демократичен алианс“, та това дори бе някак обидно, 
той омаловажаваше труда на Хараламби, забавляваше се с амбициите му, поди-
граваше се с мечтите му... По всичко личеше, че дори не вярва в силите и таланта 
на Хараламби да се пребори за нещо повече. Нищо, скръцна със зъби Хараламби 
Йовов, ще му докажа, че не е така, аз ще съживя тази партия и ще се опитам да 
спечеля нещо повече от едно мухлясало депутатско място, ще му докажа, че мога 
да стигна далеч и много високо, там, на самия Олимп, където се разпределя ба-
ницата. Лука Захариев е длъжен да му повярва и да му помогне, а той, Хараламби 
Йовов, е длъжен да го убеди в качествата си. 

В дванадесет и половина Хараламби влезе в клуба и се огледа. От ъгловата 
маса му махна Марко.

– Абе ти в тропиците ли беше, или в Гренландия? – ухили се Марко, като 
стисна ръката на приятеля си.

– Защо? – зарадван от топлото посрещане попита Хараламби и придърпа 
стола.

– Бял си като саламурено сирене.
– Знаеш, че слънцето не ми понася – въздъхна Хараламби, – все гледах да 

съм на сянка. Значи бял съм, а? А ония негодници в редакцията ме уверяваха, 
че съм направил страхотен тен...
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– Лъжат те – спокойно каза Марко.
– Знам – въздъхна Хараламби, – ама ще знаеш, много ми е драго, че те виж-

дам, първо на теб се обадих. Дори майка ми още не ме е виждала, оценяваш ли 
това?

– Напълно – успокои го Марко.
– Казвай сега – нетърпеливо рече Хараламби, – какво ново през послед-

ния месец...
– Че какво ново – повдигна рамене Марко, – нищо особено.
– Нищо ли – разочаровано проточи Хараламби, – все нещо ще се е случи-

ло, по дяволите, не ме измъчвай...
– Добре – съгласи се Марко, – питай, аз ще ти отговарям.
– Как се справя новото правителство?
– Още е рано за оценки, но засега поне е спокойно, доларът миряса, инфла-

цията е почти нулева.
– Значи, мислиш, че работите вървят на добре? – изгарящ от любопитство 

попита Хараламби.
– Винаги има време да се осерат – цинично заяви Марко и махна на серви-

тьора, – ще погледаме, ще видим.
– А опозицията?
– Няма опозиция. Има бивши управляващи – озлобени, отмъстителни и 

изпълнени с омраза. Пази боже от такава опозиция.
– Е, все трябва да има и някой свестен – недоверчиво се усмихна Харалам-

би, докато разглеждаше менюто.
– Може и да има, но аз не го познавам – с безразличие каза Марко, – пък и 

честно казано, не ме интересува. Знаеш, че политиката ми е чужда. Абе ти защо 
мен разпитваш, ами прегледай последните броеве на вестника си и ще се ин-
формираш за всичко.

– Нямах време – оправда се Хараламби, – нали ти казах, че пристигнах къс-
но снощи и днес първо на теб се обаждам, виждам обаче, че бързо ти омръзнах.

– Казвай, какво ще обядваш, че сервитьорът чака.
– Свинска вратна пържола – затвори Хараламби менюто, – със салата 

домати.
– И за мен същото плюс пържени картофи – допълни Марко, – и бутилка 

„Мавруд“, разбира се.
Хараламби завистливо го изгледа, поколеба се за миг, сетне поопипа шкем-

бето си и малко гузно промърмори:
– Я донеси и на мен едни пържени картофи.
– Какво има? – изгледа го Марко.
– Ако Анет ме види да ям пържени картофи, ще ме убие – огорчено каза 

Хараламби, – заприличал си, каза, на свиня, какво искаш, един ден детето ти да 
се срамува от баща си?

– Теб притеснява ли те това? – заинтересува се Марко.
– Кое?
– Килограмите ти.
– По-скоро не, е, не е много приятно, но аз съм свикнал.
– Тогава плюй на всичко това – посъветва го Марко, – и си хапвай какво-

то ти душа иска.
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Хараламби го изгледа с признателност.
– Какво от това, че Лука отслабна толкова много – тъжно промълви Мар-

ко, като явно следваше някаква собствена мисъл, – а пък не се знае колко още 
ще живее.

– Вярно бе – сепна се Хараламби, – какво става с него, нали щяха да го 
оперират...

– Онзи ден се прибра от Париж.
– Е, и? – затаи дъх Хараламби.
– Операцията минала успешно – с чужд глас каза Марко.
– Само толкова ли?
– Толкова ми каза Лука – отвърна Марко, като го гледаше някак странно, 

– но аз звъннах на онзи професор в Париж...
Хараламби уплашено се взираше в приятеля си и го очакваше да продължи.
– Английският ми не е кой знае колко добър – неочаквано се усмихна 

Марко, – но все пак успях да разбера нещичко...
– Казвай де – малко нервно се сопна Хараламби.
– Лука ще живее още година, две или три. Но не повече от четири.
– Той... той знае ли? – ужасено притвори очи Хараламби.
– Вероятно, дори е съвсем сигурно, че знае... може би затова се е разбър-

зал толкова. Снощи ми звънна и ми нареди веднага да му се обадиш, като се 
прибереш.

– Защо чак сега ми го казваш – ядоса се Хараламби.
– А ти закъде си се разбързал – отряза го Марко, – работата не е заек, Лука 

може и да бърза, защото няма време, но ти имаш предостатъчно...
– За какво иска да ме види – прекъсна го Хараламби.
– Нямам представа – сви рамене Марко.
После се засмя от озадачения и малко глуповат вид на Хараламби.
– Будалкаш ме нещо, нали? – подозрително каза господин Йовов.
– За какво да те будалкам?
– Знаеш за какво ме вика Лука.
– Не, не знам – сериозно каза Марко, – Лука никога и с никого не споделя 

плановете си. Затова е Циклоп. Но вероятно има нещо наум за теб, едва ли ще 
те вика, само за да се наслади на пъстрите ти оченца.

Хараламби продължаваше да го гледа недоверчиво. Нещо му подсказва-
ше, че Марко знае къде се е притаило зайчето, но не иска да му го покаже. А 
ако наистина е решил да мълчи, никой не бе в състояние да го накара да про-
говори.

– Не се притеснявай – съжали го Марко, – предполагам, че е за хубаво. 
Нима някога си видял нещо лошо от Лука Захариев?

След онзи налудничав сън на всеки няколко дни сменяше скривалищата 
на книгата. Все й се струваха недостатъчно сигурни, нощем се стряскаше на-
сън и разтреперана се ослушваше, после бързо притичваше с босите си крака 
до поредното шкафче или чекмедже, където бе скрила папката предния ден и 
с разтуптяно сърце го отваряше, трескаво опипваше в тъмното и дълбока въз-
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дишка на облекчение се откъртваше от гърдите й, щом усетеше с пръстите си 
гладката найлонова обложка. Не, така повече не можеше да се живее, трябваше 
да измисли нещо, Армен се възнесе към съвършенството и й остави проклета-
та книга, която сега се чудеше какво да прави. Струваше й се кощунствено да 
се отърве от нея, като я изхвърли в контейнера или я запали, сърце не й дава-
ше, освен това явно на тази книга не й бе съдено да бъде изгорена, та нали онзи 
пратеник на Сатаната я подпали онази вечер, пък тя, на, сякаш напук оцеля, не 
можеше да я държи повече в къщи, защото сънят се повтаряше, ставаше все 
по-натрапчив, появиха се и нови, добре познати персонажи от онзи безсмър-
тен роман, който бе чела като млада, а сега не смееше да го докосне дори, макар 
че доста често изгаряше от любопитство, стоеше уплашено пред малката биб-
лиотека и се взираше като омагьосана в бялата книга с твърди корици. Не, това 
наистина не може да продължава повече така, съвсем ще полудея, снощи съ-
нувах Анушка, разляното олио върху трамвайните релси и озъбената глава на 
Берлиоз, ако не махне книгата скоро в апартамента й ще се настани целия сата-
нински свят, а нея ще я изпратят някъде на майната си, може дори чак в Ялта.

Мина й през ум да занесе книгата на леля Зарухи, но после се отказа, стара-
та обича да приказва, ще се похвали някъде, че племенникът й е написал тол-
кова страшна книга, та заради нея са го застреляли или някоя подобна глупост. 
Не, леля Зарухи е неблагонадежден човек, трябваше да намери друго решение, 
може би някакъв сейф, където да я заключи, ами да, колежката й, Христина, 
има сейф, стабилен и огромен сейф, Ани го е виждала у тях и винаги му се е 
удивлявала, Христина няма да й откаже, изключено е да й откаже. Добре де, ама 
какво ще й каже, каква е тази папка, толкова ли е важна, че трябва да се заключ-
ва в сейф. Любопитен човек е Христина, няма да издържи и ще надникне в пап-
ката, не само ще надникне, ами направо ще я прочете, а тя познава Лука, позна-
ва и Марко, сигурно е чула, дето наскоро застреляха някакъв писател в центъра 
на София, ще се досети веднага, ще се разтревожи и току-виж извършила ня-
коя простотия. Не, не е сигурна Христина, разочаровано въздъхна Ани, и този 
вариант отпада. И тогава дойде просветлението. Ама разбира се, как не се сети 
по-рано, на този свят няма по-сигурен човек от Джема – милата, добрата, ста-
ра и вярна Джема, тя нищо няма да попита, просто ще прибере книгата и ще я 
заключи в някое чекмедже, дори няма да я разгърне, пък и да го направи, какво 
от това, Джема не умееше да чете български, тя дори едва говореше езика ни, 
слава богу, прекръсти се Ани, решението е намерено. Още утре, като дойде да 
почиства, ще я помоли да вземе книгата и да я прибере на сигурно място. А Ани 
силно се надяваше, че заедно с книгата ще си отидат и кошмарите.

Мина цял месец от тогава, и все още не искаше да повярва, че Лука уби Ар-
мен. Тя добре познаваше Лука, знаеше колко властен, неконтролируем, а по-
някога и жесток може да бъде, потвърждаваше го и това как постъпи с нея и 
я принуди да премахне детето, но някак отказваше, не можеше да приеме на-
трапващото се убеждение, че Лука е убиец, той можеще да е всичко друго, но не 
и убиец. Та нали го познаваше, нали знаеше колко е самотен, имало е мигове, 
когато е била почти убедена и че е добър, толкова пъти е бил нежен с нея, по-
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слушно се съобразяваше с прищевките й, понякога бе наивен като дете. Такъв 
човек не може да е убиец, разбира се, тя и за миг не допускаше, че той лично е 
убил Армен, това би било глупаво дори и да се помисли, пък и никой не би го 
взел насериозно, Лука имаше на разположение десетки дебеловрати момчета, 
които биха свършили тази работа без да им мигне окото. И все пак той без дру-
го е убиец, ако е поръчал смъртта на Армен. Вече нищо не я свързваше с Лука, 
скромните чувства, които някога бе изпитвала към него, отдавна са пепел, но 
гордостта й, женската, се бунтуваше от предположението, че в продължение на 
цели десет години е споделяла леглото си с убиец.

Марко би могъл да го направи, изобщо не се съмняваше в това, дори и ко-
гато се усмихваше, в очите му се таяха смъртна заплаха и студ, не се наемаше да 
гадае, дали би го направил лично, или пък би го възложил на някого, но тя бе 
твърдо убедена, че Марко притежава манталитета и психиката на убиец. Не би 
го спрял дори споменът за дългогодишното приятелство, Ани знаеше за него от 
книгата, беше се просълзявала от онези страници, в които Армен с любов пише-
ше за приятеля си, дали Марко ги е чел, дали е разбрал нещо, какво ли е изпитвал, 
нима само гняв, ярост и възмущение, ако е така, ако нищо друго не го е докосна-
ло от тези страници, значи Марко просто не е човек. Армен твърди в книгата си, 
че като малък Марко го е обичал, но Ани не бе длъжна да му вярва, Армен беше 
наивник, никак не бе трудно да го подведеш, да го обидиш и унизиш, след което 
той дълго време ще страда, а Марко беше хитър, безкомпромисен и жесток, във 
всеки ред, в който ставаше дума за Марко, личеше, че Армен е страдал, докато го 
е писал, просто се натрапваше усещането, че се е чувствал като предател, че ви-
ната го е горила, но че нещо друго, дълбоко законспирирано вътре в него, го е 
подтиквало да пише истината и не му е давало мира, че го е правил пряко волята 
си, изяждало го е малко по малко, проклетото, пришпорвало го е, душицата му е 
изваждало... Какъвто е смотан, ядосано си помисли Ани, може и да е плакал пред 
монитора, докато е препрочитал страниците, посветени на дългогодишния му 
приятел. Ех, глупчо, глупчо, наивни ми приятелю Армен, да мразиш както тряб-
ва не умееш и да обичаш не знаеш как, сигурно вече си простил на убиеца си, а 
вината за твоето собствено предателство още ти тежи, никого не си предал, глу-
пчо, дано вече си го разбрал, теб те предадоха, наивнико, при това те накараха 
да страдаш, искаха вината да те измъчва до последния ти миг, а съмнението като 
червей да рови в душата ти и да не ти дава покой. 

Добре, разсъждаваше Ани, не се научи да мразиш, но и любовта ти, мили 
ми приятелю, бе някак смешна и детска, мъжете не обичат така, само децата 
могат да го правят, признавам, че такава любов в началото ме трогваше и оча-
роваше, но после, с всеки изминал ден, започваше все повече да ми тежи и гне-
ти, аз не съм способна да отговоря на подобни чувства, мили човече, прекале-
но сложно е за мен и такава любов ме плаши. Ти си поет, ти си волна птичка, 
можеш да яхнеш фантазията си и да препускаш в непознати и неподозирани 
за мен светове, можеш да се превъплъщаваш в героите си, можеш да си демон, 
ангел и дори самия господ-бог, а аз, какво съм аз – земен и сив човек, без капка 
въображение, без талант, без амбиции дори, единственото, което искам вече, е 
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да изживея прилично земните си дни, исках и да си имам детенце, но Лука не 
позволи. Лука разполага с твоя живот, с моето дете и със съдбите на още хиля-
ди хора. Явно с нещо сме го разгневили, приятелю, за да ни е толкова сърдит. В 
крайна сметка се оказа, че разполага и с твоята любов. 

Ани беше на погребението във Варна. Отпътуваха заедно с Джема и съ-
крушената леля Зарухи. Имаше твърде малко хора, повечето съседи и няколко 
съученици, роднини почти нямаше. Изненада се от пищното погребение, до-
колкото знаеше, Армен не разполагаше със средства, не вярваше и баща му да 
е милионер. Обяснението дойде съвсем изненадващо в църквата, когато Ани с 
невярващи очи видя да влиза Марко Томов. Беше облечен в черен костюм, със 
слънчеви очила, които скриваха половината му лице и носеше огромен, и явно 
много скъп букет цветя. Застана малко встрани, до стойката с горящите свещи, 
изглежда не държеше да се набива в очи, сведе почтително глава и не помръдна 
през цялото време, докато траеше обредната церемония. Когато опелото свър-
ши, той скромно се нареди на опашката от опечалени, търпеливо помръдва-
ше крачка по крачка, все така забил поглед в обувките си, най-сетне се поспря 
пред ковчега, загледа се в лицето на покойника, сетне много внимателно поста-
ви цветята в краката му, докосна с пръсти ковчега, сякаш се поколеба за миг, 
нервен тик проигра върху лицето му, а устата му някак странно се изкриви, но 
бързо се овладя, наведе се и целуна Армен по челото. Когато се изправи, Ани 
забеляза, че Марко бе силно пребледнял. Постоя още няколко секунди, загле-
дан в дългогодишния си приятел, после пристъпи към опечаленото семейство, 
за да изкаже съболезнованията си. Стисна ръката на Мадлен и родителите й, 
на леля Зарухи и на още една възрастна жена, която после се разбра, че е бабата 
на Армен от Русе, а накрая прегърна татко Карник, който беше смутен и, раз-
бира се, ужасно много се срамуваше. Ани се отдръпна полека в ъгъла, за да не 
я забележи Марко, но със съвсем мъничко закъсня. Погледът му се спря вър-
ху нея, за част от секундата тя видя изненадата в очите му, но после се случи 
нещо твърде странно и неочаквано – Марко едва забележимо й кимна, направи 
го някак мило и топло, а на нея й се стори, че той сякаш й благодари за нещо, 
за което и тя самата не се досещаше. Гледаше го с широко отворени и учудени 
очи, и не изпитваше обичайния смразяващ страх, който винаги я обземаше, 
когато застанеше лице в лице с този непридвидим човек, той отново бе свел 
поглед, сякаш вече бе забравил за Ани, и изглеждаше, че е потънал в собстве-
ните си мисли.

Ани не отиде на гробището. Щеше да й дойде прекалено много, освен това 
не изгаряше от желание да е в компанията на Марко Томов. Дали той имаше 
пръст в убийството на Армен, или не, това сега сякаш нямаше голямо значе-
ние. На Армен вече му е все едно. Той умря влюбен и слава богу, че така се слу-
чи, иначе го очакваше огромно разочарование, което със сигурност щеше да го 
съсипе, защото Ани си знаеше, че не е Маргарита.

И в този миг изведнъж се сети, че днес е неделя. Втората неделя след Ве-
ликден. Денят, в който Армен трябваше да се ожени за своята малка Мадлен.
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3.
Лука слушаше внимателно, поизкривил глава и присвил здравото си око, като 
си играеше със запалката. 

– Кой е тоя Пелтек? – попита след минутка размисъл.
– Шмекер – почтително отвърна Виктор, – работи за Стамен Григоров и 

Илия Павлов. 
– Какво иска от мен?
– Нямам представа – повдигна рамене Виктор, – спомена само, че е готов 

да ти предостави информация за милиони...
– Какво представлява? – продължи все така мудно да го разпитва Лука.
– Кое? – не разбра Виктор.
– Този... Пелтек ли беше... впрочем, той заеква ли?
– Не.
– Тогава откъде този прякор?
– Не знам.
– Добре де, това няма значение, като човек какъв е?
– Как да ти кажа – затрудни се за миг Виктор, – хитрец и амбициозен, ви-

наги е там, където има много пари, отдалеч ги подушва...
– Че защо не го познавам тогава? – озадачено повдигна вежди Лука.
– Твърде дребна риба е – усмихна се Виктор.
– И такава дребна риба държи в ръцете си толкова важна информация – 

недоверчиво попита Лука, – този синковец май доста послъгва.
Виктор неопределено сви рамене.
– Работи, казваш, за онзи сервитьор – продължи да разсъждава Лука, – а 

пък на мен ще предлага информация...
– Мисля, че се готви да го предаде – предпазливо каза Виктор.
– Очевидно – кимна Лука и се усмихна, – освен ако не е замислил нещо 

друго, но това всъщност не е от значение, защото нямам намерение да се сре-
щам с него. Предай му, че каквато и да е тази информация, тя не ме интересува.

Бавно натъпка лулата си, сетне с видимо удоволствие я запали.
– А пък – издуха дима Лука, – ако работата наистина е сериозна, той няма 

да се откаже. Ще настоява за среща с мен, ще се моли. Тогава ще видим.
Лука си наля още малко уиски, сетне погледна въпросително към Виктор.
– Не, благодаря.
– Ами за днес си свободен – рече той и отпи от чашата, – нямаме повече 

работа.
После се вгледа по-внимателно в лицето на Виктор.
– Изглеждаш ми уморен, имаш ли нужда от отпуска?
– Не, шефе, благодаря, просто снощи си легнах много късно и не съм си 

доспал.
– Отивай да спиш тогава – усмихна се добродушно Лука, – сънят е важно 

нещо, не го подценявай. Особено за човек, който винаги трябва да е във форма.
Лука го наблюдаваше в гръб, докато излиза, после, когато Виктор затвори 

вратата след себе си, си наля още една глътка уиски и се намръщи гнусливо. Ви-
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наги е внимавал с алкохола, а в последно време май взе да се пристрастява. Пък 
и дали ще внимава или не, времето си тече, за пръв път го проумя след опера-
цията, някак интуитивно го разбра, впрочем, засмя се той, времето никога не 
е спирало, но човек се сеща за него едва тогава, когато му остане малко. Колко 
точно, Лука не се наемаше да гадае, не попита дори и професора, който сухо му 
съобщи, че операцията е сполучлива. Това обаче не значеше, че Лука ще живее 
дълго, професорът нищо не спомена по този въпрос, пък и Лука си замълча. За 
какво да го пита, нали се видя в огледалото в банята, а и това все още е нищо, 
Лука знаеше, че ще дойде ден, когато по него ще останат само кожа и кости, ръ-
цете и краката му съвсем ще изсъхнат, кожата ще виси по корема и гърдите му, 
а бузите му ще хлътнат като на мумифицирана чапла. Гледаше прекрасното си 
някога тяло, с което толкова много се гордееше, и странно, не изпитваше нито 
жал, нито тъга, единственото, което го тровеше и измъчваше, докато се оглеж-
даше в огледалото, бе проклетото усещане, че няма да му стигне времето.

Следобед реши да прескочи до онзи глупав офис в града, който Марко по-
строи наскоро. Звънна на шофьора да изкара колата от гаража, поглади гладко 
избръснатото си лице, колкото да се увери, че брадата му не е набола и пооправи 
възела на вратовръзката си. Обичаше да изглежда добре, беше му станало навик 
през годините, но най-голяма заслуга за това безспорно имаше Ани. От нея на-
учи много неща за облеклото, научи се как да съчетава различните цветове, из-
гради си стил на обличане, съобразен с фигурата му, с цвета на кожата, очите и 
още някои дребни и незначителни наглед подробности, които обаче се оказаха 
много важни. Когато се запознаха, Лука забеляза критичния й поглед, с който го 
огледа и разбра, че тя не го хареса. Вечерта дълго се оглежда пред огледалото и 
не можеше да проумее какво точно не й хареса – костюмът му бе марков и мно-
го скъп, същото се отнасяше за ризата, вратовръзката и обувките, според него 
всичко бе стилно и изискано, а тази хубавица днес май не го одобри. След ня-
колко години Лука сам се убеди, че Ани е била напълно права.

Какво пак се сетих за нея, помисли си Лука в колата, нали се разбрахме, че 
тя е далечен спомен и няма повече място в живота ми, остана сега да ми домъ-
чнее за пачаврата, да, точно така, мръсна и долнопробна пачавра, най-после на-
мерих думата, защото какво друго може да е една жена, която си осигурил и об-
градил с внимание, а тя за благодарност се шиба с разни режисьорчета, какво 
друго може да бъде такава жена освен пачавра? Лука усети позабравената гор-
чилка в гърлото си и гневно изръмжа. Уж преглътна обидата и унижението от 
изневярата й, а пък мъжкото му его продължаваше да се бунтува, констатира 
го някак с изненада, от което му стана неприятно, дори изпита известен срам, 
задето позволяваше на такива дреболии да го тровят, майната му на режисьор-
чето, в началото бе решил да го унищожи, но сетне се отказа, в крайна сметка, 
ако трябваше безпристрастно да погледне на случилото се, момчето нямаше 
вина, завъртяла се разгонената кучка край него и той, естествено, й се качил. 
Това обаче, което го изуми, бе откритието на Виктор. Оказа се, че доскорошна-
та му възлюбена си връткала задника и с онова арменче, идиотчето-писател, в 
първия миг Лука отказа да повярва, но Виктор го увери, че е съвсем сигурно, 
арменецът вече на няколко пъти я посещавал в апартамента й и оставал при 
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нея по няколко часа. Виж ти, злъчно се усмихна Лука, кой ме заместил, както и 
да го погледнеш, това си е постижение, тази курва съвсем е изперкала, трябва 
да е с много извратено въображение, за да се чука с онова нещастно чифутче... 
Но щом Виктор го твърди, значи е така, Лука му имаше пълно доверие, напра-
во да не повярваш, значи цели десет години бе живял с една развратница, с една 
Месалина, която го е водила за носа... добре че всичко свърши, че не стана за 
смях, добре че Марко си беше на мястото и не проспа случая, да, добър брат е 
Марко, нищо, че и той я овъргаля в леглото, интересно дали се е опъвала мно-
го, или бързо-бързо си е свалила гащичките, Марко нищо не спомена за това, 
но всъщност то вече няма значение, Ани никога не е била и той не я помни, а 
арменчето вече също го няма.

Лука разсеяно гледаше през страничното стъкло, от няколко минути не по-
мръдваха, бяха попаднали в поредното задръстване. Затова не обичаше да сли-
за в центъра и предпочиташе да си стои в генералската вила... генералска вила, 
глупости, какво нещо е навикът, откъде накъде генералска вила, генералът от-
давна е блед спомен, лош спомен, предателски, никой не съжалява за него, дори 
децата и внуците му, та той ли, Лука Захариев, познат още като Циклоп, той ли 
да съжалява за този крадец и мошеник; винаги е бил интригант, а и прекрасен 
актьор, любимата му роля бе на загрижен баща, „синко“, така се обръщаше към 
Лука, държеше се покровителствено и настойнически, даваше вид, че изключи-
телно много държи на Лука, че го цени и уважава, още докато и двамата бяха на 
служба в ДС го толерираше и ако искаше да бъде честен, то Лука трябваше да 
признае, че главоломната му кариера до голяма степен се дължеше именно на 
генерала, но още тогава усещаше нещо нечистоплътно и преднамерено в пове-
дението на началника му, нещо прекалено напудрено и нагласено, толкова на-
пудрено, че чак сладнееше. Трябваше да минат години, докато Лука проумее, 
че всъщност генералът го бе подготвял за ролята на послушна и изпълнителна 
марионетка, за маша, с която да вади кестените от огъня. Окончателно се убеди 
в това след анголската авантюра, когато установи наглата и безсрамна кражба 
на генерал Боров, която пък затвърди отдавнашните му подозрения, касаещи 
честността на господин генерала. Наложи се да отсече крадливите му ръчички.

Лука не изпитваше вина за това, което се случи на шефа му. В крайна смет-
ка той си получи заслуженото, обикновено така свършват всички самозабра-
вили се крадци. А генерал Боров бе един от най-видните и талантливи предста-
вители на тази гилдия, Лука имаше възможността сам да се убеди в това, след 
като безцеремонно си присвои архивите му след мистериозното самоубийство. 
Доста любопитни неща имаше в тези архиви, а най-любопитно се оказа участи-
ето на генерала в аферата Сапио, покрай която се бе облажил с няколко мили-
она долара, без да счете за нужно да уведоми съдружниците си за тази си при-
добивка. Парите бяха преведени по сметки на дъщеря му и внуците му. Лука 
побесня от тази откровена кражба, да откраднеш от държавата или от конку-
ренцията това да, това го разбираше, но да крадеш от своите, от партньорите 
си, според него бе чудовищно престъпление. За жалост го научи твърде късно, 
генералът вече бе мъртъв, а парите загубени. Загубени ли, усмихна се тогава 
Марко, защо да са загубени, нали са у наследниците му, те ще ни ги върнат. Ще 
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ги убедиш ли, усъмни се Лука. Ще опитам, замислено каза Марко. И ги убеди, 
Лука така и не разбра как го направи, но по-голямата част от сумата бе върна-
та. Това стана няколко дни след като единият внук на генерала бе пребит с же-
лезни пръти пред дома му. В резултат на този отвратително жесток побой бяха 
натрошени ръцете и краката му, единият му бъбрек бе отлепен, а множеството 
рани и вътрешни кръвоизливи го задържаха за дълго време в болницата. Ня-
колко дни след този инцидент семейството върна парите.

Колата най-сетне потегли и след десетина минути шофьорът паркира пред 
входа на стъклената сграда, в която се помещаваха офисите на „Макрохолдинг 
комерс“. И на още десетина фирми, които също бяха собственост на Лука За-
хариев. Съвсем доскоро те бяха далеч по-многобройни, но се наложи да за-
крие по-голямата част от тях заради раздутия щат и излишните разходи по 
обслужването им. Навремето му свършиха добра работа, изтегли банкови за-
еми за милиони долари, благодарение на които започна бизнеса си, сега обаче 
тези фирми се превърнаха в бреме – Лука вече нямаше нужда от кредити. На-
против, самият той раздаваше такива посредством няколкото банки, в които 
имаше сериозно участие. А желаещите да ползват услугите именно на неговите 
банки не бяха никак малко, защото Лука бе толерантен човек и опрости до ми-
нимум тромавата кредитна процедура, освен това клиенти му бяха сериозни 
хора с тежест в обществото или пък шмекери, протежирани от властимащите. 
Господин Захариев не се притесняваше за парите си, винаги можеше да си ги 
прибере обратно и то с внушителни лихви, имаше си начини за това, по-сигур-
ни дори и от най-впечатляващата ипотека. И клиентите му го знаеха. Както и 
знаеха, че всеки опит да извозят Лука Захариев е равносилен на самоубийство. 
Циклоп не се занимаваше с такива нещастници, просто вдигаше телефона и се 
свързваше с покровителя на подобен идиот, а телефонът на въпросния покро-
вител се намираше обикновено в министерския съвет или в парламента. Недо-
разумението биваше светкавично изглаждано, придружено с куп извинения и 
уверения в лоялност. 

След събитията през зимата и пролетта на деветдесет и седма и последва-
лото сгромолясване на Виденовото правителство, които поразклатиха държа-
вата, нещата се поуспокоиха и революционерите мирясаха – целта бе постигна-
та, а по кокала все още имаше доста нещо за огризване. Лука бе сигурен, че ще 
стане така, беше му ясно още от самото начало за какво бе цялата тази патър-
дия и затова не се притесняваше особено много, освен това нямаше никакво 
желание да се настанява на трапезата, богато отрупана с остатъци и наобико-
лена от накокошинили вратове мършояди, самата мисъл за това му се струва-
ше обидна, а усещането срамно и унизително. Не, Лука, никога не би седнал 
на такава трапеза и в подобна компания, той се бе погрижил за своето меню – 
една голяма, сочна и цвъртяща пържола, която смяташе да си хапне сам, беше 
си я заслужил, беше воювал за нея, но така както воюват истинските мъже, а 
не като онези кресльовци, които дори и сега, вече настанени на трапезата, про-
дължават да се боричкат, хапят, драскат и да си правят кални номера. Лука ги 
презираше дълбоко, но не ги мразеше, нямаше за какво да ги мрази, те не бяха 
от категорията му, не му бяха интересни, просто едни малки, сладки, хитрички, 
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но и доста подлички мушмороци, които не блестяха с кой знае какъв акъл, но 
все пак имаха достатъчно, за да манипулират и разделят цял един овчедушен и 
безкрайно търпелив народ. Лука искрено се удивляваше на тази черта у бълга-
рина, а чувството, което изпитваше към него, граничеше с презрение.

Но това сега не е толкова важно, мислеше си той, докато пътуваше с асан-
сьора към осмия етаж и оглеждаше отслабналото си лице в огледалото, да вър-
вят на майната си и пастирите, и стадото им, сега най-важното бе каква задачка 
и с колко неизвестни му е подготвил Илия Павлов. Защото Лука изобщо не се 
съмняваше, че предложението, което възнамеряваше да му направи Спас Пел-
тека, е старателно обмислено в офиса на господин Павлов.

Нищо не се бе променило; Марко стоеше на прага на родния си дом и го 
оглеждаше така, сякаш се опитваше да си припомни хиляди и хиляди неща, 
свързани с детството му, вратичката на шкафчето за обувки си висеше все така 
изкъртена, а откъм кухнята се носеше познатата и тежка миризма на отдавна 
изстинало огнище, независимо от това обаче имаше натрапчивото усещане, че 
вратата ей сега ще се отвори, от нея ще надникне мама Дафи и ще рече: „Ти ли 
си, Марко? Нещо отслабнал ми се виждаш, ще обядваш с нас, нали? Кой знае с 
какви буламачи се храниш в ония лъскави и скъпи ресторанти, с разни охлюви 
и жаби, дето свестен човек няма да ги тури в устата си. Полезни били, чунким не 
знаем ние кое е полезно и кое не, от гората сме хванати.“ А от стаята ще се разне-
се сухата кашлица на стария, който ще промуши глава зад гърба на жена си и ще 
впери в него насълзените си от умиление очи: „Я, ти ли си, момчето ми? Ама ще 
знаеш, голяма радост ми достави ти на мене. На, бог да ме убие, ако знам защо 
толкова много те обичам.“ И ще се разплаче. Той можеше да го направи, кога-
то си поиска, при това с истински, човешки и изключително трогателни сълзи.

Марко трепна от стъпките на Мани, които дочу зад гърба си, а откъм ули-
цата долетя гласът на Мери, която си приказваше нещо със съседката. Видени-
ето изчезна, полази го студ. Загорча му в гърлото при спомена за мама Дафи, а 
усещането за вина и срам го притесни, като се сети за укора в очите на стария. 
За какво ме упрекваше, съобразяваше Марко, докато с празен поглед гледаше 
изкъртената вратичка на шкафчето, от какво беше недоволен, и то само някол-
ко часа преди смъртта да го целуне по челото, нима за това, че не успях да скло-
ня Лука да дойде да го види за последно и да му затвори очите? Та аз дори и не 
опитах, сепна се Марко, изплаших се от Лука, не посмях да му кажа, дали пък 
старият не го упрекваше точно за това...

– Хайде, братле – побутна го Мани, – какво зяпаш така стреснато, освобо-
ди входа, че и Мери идва след мен.

Марко послушно се отмести. Мама Дафи вече я няма, но покривката, с коя-
то бе застлана трапезата, си бе същата, и приборите бяха същите, всичко си 
беше както по-рано, само дето мама Дафи я нямаше. Сякаш бе някоя незначи-
телна подробност, без която можеха и да минат. Хайде сега, усмихна се Марко, 
остана и да ревна. Ако беше жив старият, той никога не би пропуснал момен-
та да изиграе ролята на съкрушен и неутешим съпруг. Татко Скруч ги умееше 
тези неща.
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Седна на стола си и с любопитство се загледа в отрупаната с предястия и 
салати маса, явно Мери бе наследила нещичко от таланта на майка си, макар 
че в този случай бе купила две изпечени пилета, защото до обяд бяха на гро-
бищата и не й остана време за готвене. Разбира се, това не би било аргумент за 
мама Дафи и тя вероятно презрително би се усмихнала при подобно оправда-
ние – да се харчат пари за приготвена от някой некадърник храна, не, това бе 
извън разбиранията й.

– Да не празнуваме нещо? – полюбопитства Марко.
– Защо? – озадачено се поспря на вратата Мери.
– Кой ще го яде всичко това – кимна брат й към чиниите.
– Ние – спокойно каза Мери, докато миеше ръцете си на мивката, – и чичо 

Карник.
– Поканила си го? – стресна се Марко и й хвърли неспокоен поглед.
– Поканих го – отвърна замислено Мери, – днес на гробищата... мислех, че 

ще се зарадваш. Дожаля ми за него, видя ми се страшно самотен и малък.
И Марко го видя; бе приседнал на скованата пейка пред гроба на Армен, 

заприлича му на прегърбено джудже, забило глава в обувките си, нещастно и 
забравено джудже, от което изпита силно раздразнение. Видя и Мери, която се 
поспря до чичо Карник и му каза няколко думи, сетне се пресегна и остави бу-
кетчето цветя върху гроба. Марко ги наблюдаваше силно раздвоен, понечи да 
се приближи и поздрави стареца, после се отказа, не знаеше какво да му каже, 
не знаеше и какво ще прочете в очите му; какво, сепна се неочаквано и дори 
малко засрамено той, нима се страхувам от нещо, че от какво толкова ще се 
страхувам, какво толкова страшно мога да видя в очите на срамежливия чичо 
Карник... нелепо е дори да си го помисля, чичо Карник едва ли подозира нещо, 
той е един остарял и непоправим наивник. А какво трябва да подозира, потре-
пера от вълнение Марко, докато крачеше към гробищния портал, където го оч-
акваше колата му, по дяволите, какво може да подозира този нещастник, защо 
чувствам вина, това вече е нетърпимо, тъпо е, откачено е, прав е Лука, трябва 
да се взема в ръце, аз нямам право да чувствам вина, нещо повече – длъжен съм 
да бъда невинен, и без друго съм си такъв, Армен получи това, което си търсе-
ше, упорито го търсеше, то дори бе някак предопределено. Началото бе сложе-
но още преди години, когато написа първите страници на шантавата си книга и 
които Хараламби безцеремонно му открадна, това бе началото на края, Армен 
сам се осъди и май че си даваше сметка за това, но защо, за бога, се срамувам и 
изпитвам вина, аз нямам нищо общо с нелепата му смърт. 
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Юбилей

Здравко Пеев на 60 години
Здрав ко Пе ев e ро ден на 7.02.1950 г. в с. Пре си ян, Тър го вищ ко. 

За вър ш ва спе ци ал ност та „Бъл гар с ка фи ло ло гия“ във ВТУ „Св. 
св. Ки рил и Ме то дий“ (1975). Ра бо ти ка то ре пор тер във вес т
ни ци, ре дак тор в алманах „Янтра“, пре во дач, сек ре тар на Клу ба на дей ци те на кул ту
ра та (В. Тър но во), уред ник на До ма на ли те ра ту ра та във В. Тър но во (до 1997 г., ко га то 
е зак рит), учител, библиотекар. Ин тере си те му са на со че ни в об ласт та на ху до жес
т ве на та ли те ра ту ра, из кус т во то, фи ло со фи я та, ис то ри я та, ре ли ги и те и ми то ло
ги и те; към те а тър, ки но. Има мно гоб рой ни пуб ли ка ции на сти хо ве и пуб ли цис тич ни 
тек с то ве, жур на лис ти чес ки ма те ри а ли, пре во ди на ху до жес т ве на ли те ра ту ра в цен
т рал ния и ре ги о нал ния пе чат. Един от учредителите на Сдружение на литератур
ни дейци „Света гора“ – В. Търново (1997), член на Сдружение на български писатели, 
член на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ (В. Търново) от 
2009 г. Из да де ни стихосбирки: „Лят на бу ря“ („Г. Ба ка лов“, Вар на, 1979), „Вре ме на“ („Г. 
Ба ка лов“, Вар на, 1987), „Заб ра нен жи вот“ („Свет ла на“, Шу мен, 2000).

НАЧАЛО

Да започна отначало –
да започна безболезнено:
литвам с бяло одеяло,
или с килимчето изчезвам.

Да започна: сън от детство
и градина от момичета.
Тича нежното наследство
през гората за кокичета.

Тича през води и облаци,
през кашлици и през настинки –
тича – над земята обла –
гълъбова – нежносиня.

Да започна от далечините
светлинни – едва замигали:
тичай, облачно човече!
Тичай – пламъче нестигнато!

   30.11.2010 г.
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ПРЕКРАСНО И ОПАСНО
  На Никола Радев

Прекрасно е непостижимото –
далечното, желаното, мълчаното.
Изреченото във железни рими,
изпуснатото като влак нечакан.

Опасно е желаното от всички,
опасна е и голата – красива
жена, видяна от слънца и птици
и от глупци – с походка похотлива.

Несмислено живеем и желаем
да стане чудо, чудо, чудно чудо,
да заживеем в някаква безкрайност,
да се заситим с много скъпо блюдо.

Наивни и нищожни – куп химери,
додето в страх допличкваме до края
на блатото ни – топло, сладко – вчера,
а днес и утре – студ и тъмна стая...

Желаем да измъкнем дух от тяло –
да полетим – нагоре към безкрая,
където от света е оцеляла
въздишката копринена за рая...

    19.10.2010 г.

СЕЛО

Изнемогват добрите ни сънища,
вече гледат на залез и къщите,
там живеят все още бащите –
тези духове наши насъщни.

Че без тях ще сме бледи и слепи
сенки в сенките – прах от живота,
и постъпките ни нелепи
необяснимо на прага ще просят...

    27.10.2009 г.

Здравко Пеев • Поезия
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АНТИПОДИ

Мехурчета живот, а антиподи.
И светлината блика и ги храни.

Какви са тези глупави народи?
Каква е тази битка на титани?

По-радостна е вече нищетата.
Тя иде като дъжд и сняг – навреме.

Покрий със вестник вчерашен главата.
Навий на пръста тягостното бреме.

Какви ледунки само под стрехите!
Какви дълбоки долове с вихрушки!

Това са оскрежените възхити.
Това са умъртвените послушни...

    2006 г.

ПРИПИСКА КЪМ ИСТОРИЯТА

Но разкажи със думи прости
въздишките ни как изчезват
в златното небе на гости –
в бездната като възмездие.

Оттам не се завръща никой,
но дълго гледаме тревожни:
така да гледа всеки свиква,
или да чака. Най-безбожно.

Трева расте – дивашки бурен,
по пътя мършави се движат
ония сенки – щом се върнат
старите разбити грижи.

Столетник – хилава брадица
с ожулено кожухче иде –
като че моли за водица
и пак изгубва се – невидим...

    08.08.2001 г.

Здравко Пеев • Поезия
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Любен Петков

КЪМ АТОНСКАТА МОНАШЕСКА РЕПУБЛИКА

С в е т а г о р а

Иван Лазаров: Някога пътуваха две-три седмици, докато стигнат „Зограф“. 
Днес за 2–3 дена, през Деде Агач – Кавала, може да се стигне до Светогорския 
(Атонския) полуостров (1927 г.).

Веселин Сариев: Ако попитате, как се стига до Света гора, ще ви отговоря 
– през Солун. Защото потеглили за Гърция, ние все още не знаехме, че са необ-
ходими препоръчително писмо от българското генерално консулство в Солун, 
разрешение от Министерство на Северна Гърция и най-после – разрешение 
от полицията за чужденци в Солун – документи, без които Света гора остава 
недостижима мечта (1983 г.). 

Ето ни и нас (август 2010 г.), европейски граждани, с автомобила на гео-
лога д-р Илко Бонев – от Крушевец-Бургас до манастира „Зограф“ (700 км) в 
късния следобед. При това, на отиване, преди да пресечем гръцката граница, 
посетихме манастира „Св. Троица“ в Сакар планина, където се запознах с инж. 
Слави Безуханов, ръководител на мащабни строителни и реставрационни про-
екти в българската светиня „Зограф“; за него и за манастира „Св. Троица“ има 
много за разказване, но сега пред взора ни синееше Света гора. И за нас, евро-
пейските граждани – звездите в небето на Халкидика, шумът на Бяло море и 
повеят от Атонските гори.

С какво ни обогатяват пътуванията? Когато излиташ в затвореното прос-
транство на самолета, в космическия кораб в бездънното небе и се приземяваш 
след хиляди километри – по-богат ли ставаш? Или като съзерцаваш цъфналата 
трънка, клокоченето на поточето и шепота на пролетния дъжд, възседнал мага-
рето на Иисус? Кое ни плаши да надникнем, да се отдалечим от познатото, не-
познатото, невидимото; кое ни привлича? Смогваме ли да надскочим егото си, 
което ни тласка с лъжливо безумие на всяка цена „да бъдем“; как да съхраним 
същността си на човеци – толерантни и към себе си, и към околните – смире-
ни, въздържани от лакомия, некорумпирани, отмъстителни, навъсени и злобни, 
което ни трови от преживяно и записано в позорни страници от близко и да-
лечно минало, и повтарящо си в упадък и разруха? Или да се вслушаме в раз-
мишленията на физика Стивън Хокинг – да напуснем Земята и се заселим на 
друга планета, тъй като „инстинктът към разрушаване, заложен в гените на хомо 
сапиенс, може да доведе до криза, подобна на карибската от 1962 г. (между СССР 
и САЩ, изправила света на ръба на ядрена война)“, макар че и на новото си мес-
топребиваване, казваме ние, няма ли да отседнем с непроменената си същност? 

С д-р Илко Бонев, ценител и колекционер на изящно изкуство, предпри-
емчив, вярващ в доброто, стигаме до вечния въпрос – без еднозначен отговор 
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– променя ли се човек, поддава ли се на промяна към свят със заличени гра-
ници, с различен цвят и цепки на очите, с моралния порив за постигане на 
съвършенство?

На границата с Гърция той напомни съветите на българина за своите съ-
седи:

– С Турчина да не пиеш ракия – бързо се напива, а после?...
– С Арнаутина (албанеца) – да не замръкваш – ще те обере.
– Със Сърбина – всичко прави с него, само търговия да не хващаш – ще те 

излъже.
– С Гърчина – нищо! Каквото да захванеш, ще си вътре.
Скулпторът Динократ имал проект за паметник на Александър Македон-

ски на върха на Атон (2033 м.); паметник на завоевателя – за възвеличаване 
непобедимия дух на човека, разказва Плутарх (изборът не е случаен – тук, в 
Стагира е роден и погребан в Халкида Аристотел, учителят на Александър Ве-
лики). 

Хиляда година по-късно, след завоевателните войни на арабите и отнема-
нето от Византия на Египет, Сирия и Палестина, монасите отшелници в тези 
територии били прогонени и като скитници нахлули в градовете на империя-
та, което смущава установения ред. Император Константин Флавий (668–686) 
благославя преселението на монасите в земите на Атонския полуостров с дъл-
жина 50 километра и ширина между 8 и 12 километра. Шестият Вселенски съ-
бор (680) приветства императорското решение монасите да заселят Света гора, 
въпреки съпротивата им да живеят в една общност, което принуждава 112 го-
дини по-късно император Йоан Цимисхи (972) да изпише известния устав за 
единна общност на монасите на Трагос (в превод Козел) върху кожата на козел, 
съхраняван до днес. С друг устав на император Константин Мономах (1045) 
заради абсолютно уединение и размисъл на светогорските монаси се забранява 
влизането на жени в Света гора, та чак до наше време – с декрет от 26 септем-
ври 1926 г., „престъпването на забраната се наказва от 2 месеца до 12 месеца, 
без право да се изкупи“. Поради което скулпторът Иван Лазаров в своя пътепис 
(1927) с въздишка отбелязва… „не се среща нито жена, нито дете. Навсякъ-
де само калугери…“ Нещо повече – някъде в Света гора развъдили кокошки, 
което разтревожило Светия Кинотис (парламента на светогорските монаси) 
и настанал дълъг спор, дали да се смилят над кокошките, да ги унищожат или 
прогонят. Когато исихастите вземат връх в светата обител, се забраняват също 
всякакви угощения: „всичко, подчиняващо се на волята на човека, не се ражда, 
а умира“; което в своите пътни бележки от 1983 г. поетът Веселин Сариев до-
пълва: „всеки умира, но оставя следа“. И в костницата на манастира „Зограф“, 
където на третата година подир смъртта на монаха се пренасят костите му, е 
записано – за Пахомий (1842–1888): „Направи много за библиотеката“; за Се-
вастиан (1821): „Умря от смърт“…

В поднебесните пространства на „Света гора“, с около 3000 монаси (от 
гръцката дума монос – „сам“), седемнайсет от двайсетте манастира са гръц-
ки; в другите три манастира са руските монаси – в манастира „Св. Пантелей-

Любен Петков • Към Атонската монашеска република
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мон“, сръбските монаси – в манастира „Хилендар“ и българските монаси – в 
българския манастир „Зограф“. В скита „Йоан Продрум“, принадлежащ към 
Великата лавра, обитават румънските монаси. На 1 януари (от 1810 г. насам) 
представителите на двайсетте манастира излъчват за една година по един пред-
ставител за Светия Кинотис (Парламент). Избраните пребивават в конаците 
на манастирите в столицата Карея – до 1 януари на следващата година. Освен 
двайсетте официализирани манастира (подчинени пряко на Вселенския па-
триарх в Константинопол), с представители в Светия Кинотис, в поднебесните 
пространства на Света гора има още дванадесет скита, населени с монаси, като 
най-старият и най-големият „Света Ана“ е изграден през 17. век – с 80 къщи, 
обитавани от стотина монаси; и още множество килии, обители, къщи, без-
мълвници, по-малки къщи – катизмата (с по един монах), в постоянни бдения 
и молитви, вярващи, че колкото са по-далече от хората, толкова по-близо ще са 
до Иисус Христос.

Времето в Света гора мерят със стария Юлиански календар (13 дни назад 
от Грегориянския календар); денонощията пък деветнайсетте манастира след-
ват Византийския час – дванайсет часа трае нощта от залез слънце, незави-
симо от сезона. Изключение прави манастира „Иверон“, който ползва часа на 
Халдейците – с 12 часа отмерено време техният ден започва от изгрев слънце, 
независимо от сезона. 

Благословена земя, приютила странни, но земни хора – с ангелите и дя-
волите. И като във всички човешки общества, и в Светогорската монашеска 
република се ширят нестихващи религиозно-философски, етнически, битови, 
личностни бури и страсти. Разтърсваща буря по някое време се вихри сред све-
тогорските монаси от имяславците, според които „в словесната си тъкан мо-
литвата е божествената същност и поверителното произнасяне на „Името Му“. 
Разгорещени диспути пламват в руския манастир „Св. Пантелеймон“. Светият 
Синод на Руската православна църква заклеймява проповедниците имяславци 
и в едно мъгливо утро ужасените монаси се изпокриват, когато на арсаната на 
„Св. Пантелеймон“ акостират руски военни кораби. Изловените и хвърлени в 
трюмовете 1500 монаси били откарани в Русия и заселени в необятната страна. 
След време Светият Синод преосмисля решението си, че е прибързал с нака-
занието, преглъща и тихомълком опростява „греха“ на измършавелите и ожи-
вели монаси и им разрешава да се завърнат в блажените светогорски градини.

Човешки дивотии; имат ли край. Въпреки всичко, изрича д-р Илко Бонев, 
Света гора е непомръкващ фар за европейската култура и цивилизация.

Обединени в една общност, до началото на 13. век в Света гора имало 300 
манастира; на поклонение, с щедри дарове, идвали византийските императори 
и сръбските, и българските царе и най-щедрият от всички – цар Иван Асен 
след победата при Клокотница (1230 г.); и руските царе; молдованските вой-
води също (Стефан Челмаре в 1492 г. с щедри дарове възстановява разсипа-
ния „Зограф“ като благодарност, че Св. Георги му е помогнал да срази огромна 
турска армия). Манастирите били ограбвани неведнъж от пирати и крадци, а 
след нахлуването на кръстоносците сградите са разрушени и опустошени, мо-
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насите – зверски избити и от хиляди остават около 300. За това време и на 
това място, пред белокаменния паметник в двора на нашия манастир, мълча-
нието най-много говори; говорят камъните и дърветата, небето и земята – и за 
светлата човешка диря, и за сенчестата страна на човека, с неизтребимата му 
лошотия: 26-те мъченици са изгорени живи в кулата на манастира „Зограф“ от 
рицарите кръстоносци на 10 октомври 1275 г. (Мисия на рицари кръстоносци, 
тук, в светогорските манастири била да се уверят, на място, за изпълнението на 
сключеното споразумение между папа Григорий X и Византийският император 
Михаил VIII Палеолог на събора в Лион (1274 г.) за приемане на католицизма 
от православните християни. Но зографските монаси не искали да чуят за как-
вото и да е споразумение. И след ожесточени спорове и бог знае още какво, 
разгневените кръстоносци затворили и изгорили живи в кулата на манастира 
непокорните двадесет и четири монаси и двама миряни, които по-късно са ка-
нонизирани заради мъченическата смърт в името на православието.) Това лято 
в параклиса на 26-те мъченици бургаските млади художници Йордан и Недял-
ко, възпитаници на Великотърновския университет, зографисват стенопис със 
сцени от Библията в оригинална кръгова композиция.

След превземането на Солун през 1430 г. от турските нашественици мона-
сите изкупуват свободата си с плащане на данъци. Три века по-късно (1743) в 
манастира „Ватопед“ е основана Атонската Академия с ректор Евгений Вулга-
рис – Евгени Български (1716–1806), българин от Корфу; а в манастира Вели-
ката лавра – първата печатница (1754). 

В първите дни на Балканската война, на 2 ноември 1912 г., гръцката флота 
освобождава Света гора и гръцкото правителство преодолява усилията на Ру-
сия да наложи своето влияние. С договорите от Букурещ (1913), Ньой (1919) и 
Лозана (1923) на Света гора се признава „статут на автономна, свободна част 
от Гърция“; декретът за „утвърждаване учредителния устав на Света гора“ е от 
16.09.1926 г., а „Светогорският ред с Конституцията“ от 1927 г.

Тук, в Света гора, във вековете на робството се възраждат идеите за 
целостта на българския народ и независима българска държава; корените на 
светата обител са от далечната 919 г., когато тримата братя охридчани Арон, 
Моисей и Иван Селима пристигат в Света гора и съграждат българския мана-
стир „Св. Вмчк Георги Зограф“, чийто образ според легендата се изографисал 
на икона (упоменато в „свободната зографска грамота“ от 14. век). Простор 
на уединение и размисъл в манастира имат свети българи като Патриарх Ев-
тимий, Софроний Врачански…; тук и в манастира „Хилендар“ Паисий пише 
„История Славянобългарска“ и зове на всеослушание: 

О, неразумни юроде! Поради что се срамиш да се наречеш българин и не 
четеш на своя език и не думаш?... 

Оригиналният ръкопис на „Историята“ на Паисий в библиотеката на ма-
настира е под стъклен похлупак, заедно с оригинала на „Служебника“ на Па-
триарх Евтимий – да се видят от всеки поклонник. Редом с оригиналите на 
„Историята“ и „Служебника“, в библиотеката на „Зограф“ се съхраняват още 
шедьоври на славянската култура и писменост като „Шестоднева“ на Йоан Ек-
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зарх, „За буквите“ на Черноризец Храбър, „Зографското евангелие“… За опаз-
ване богатствата на библиотеката предстоят за реализация модерни проекти; 
в рафтовете са наредени 388 славянски и 126 гръцки ръкописи и стотици, хи-
ляди старопечатни книги, щампи, литографии, исторически документи, цър-
ковна утвар, чудотворни икони, златопечатни грамоти, типици (устави), архи-
ерейски обяви, фермани, дарове от царе, войводи и боляри... Богато културно 
наследство съхраняват и другите светогорски манастири – в „Св. Пантелей-
мон“ – 600 славянски и 1300 гръцки ръкописи, в „Хилендар“ – 809 ръкописа, в 
„Св. Павел“ – 500 ръкописа, във „Ватопед“ – византийски и поствизантийски 
ръкописи…, и наредби на църкви, дворове, градини и сгради с уникална ар-
хитектура – шедьоври на човешкия гений, пред които възкликва именитият 
скулптор Иван Лазаров:

Света гора е музей на византийското изкуство. И в тоя музей няма непри
ятна умора от научно наредените европейски музеи.

Прочутите зографи в Света гора са от Критската и Македонската школа. 
Като стенописите на Мануил Панселинос (14. в.), от Македонската школа – в 
трикорабната базилика без купол в Карея. Или стенописите в притвора на 
главния манастирски храм във Великата Лавра – от ръката на Захари Зограф. 
Игуменът на най-големия манастир в Света гора отправя покана (1851 г.) към 
самоковския иконописец Димитър Зограф и банскалията Димитър Молеров 
за изписването притвора на главния манастирски храм. Голяма чест за бъл-
гарските зографи. Но незнайно защо на поканата се отзовава Захари Зограф, 
чийто стенописи със сцени от „Сътворението“, „Седемте вселенски събора“, 
„Страшния съд“ всеки поклонник може да види в притвора на главния мана-
стирски храм, както и иконите му, сътворени по същото време в храма на бъл-
гарския конак в Карея. 

След кончината на отец Пахомий, библиотеката на Зографския манастир е 
поверена на младия отец Пимен, с родови корени от Странджа, което ни сбли-
жи. Под стъкления похлупак, на лично място, както вече споменах, е поставен 
оригиналът на „История славянобългарска“ и човек се пренася в далечните 
времена, когато от ръка на ръка се предава и чете от обезправените ни съна-
родници. Зад стъклата на рафтовете напират думички – да ни докоснат, да ни 
въведат и разкажат за чувани и нечувани истории, подвизи, легенди. На това 
свято място, пред Историята на Паисий, се отприщва тревогата от неизвест-
ността на утрешния ден, защото гаснат народи с вековни традиции, култури, 
езици. По данни на всезнаещото ЦРУ България, нашата родина, е на 204 място 
по раждаемост в света (2009), с минус 11 промила прираст на населението, ма-
кар националната статистика да ни залъгва с минус 5 промила.

– Кой лъже?
– Никой не лъже – отговаря в интервю социологът Михаил Мирчев, – на-

шата статистика дава само половината истина, формално прирастът е минус 
5 промила, но не са отчетени изнесените деца, емиграцията. Като добавите 
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българчетата, които уж са българчета, но никога не са помирисвали българ-
ското, защото са родени в емиграция, ще станат минус 11 промила… У нас се 
правят, че не знаят, защото на някои така им изнася. При 7 милиона население 
по списък, 1 милион го няма реално, вероятно 300 000 млади хора в детеродна 
възраст са извън България… Ако се реализират негативните тенденции и ако 
хората продължат да напускат България, може да паднем под 5 милиона.

В европейски и световен мащаб е започнало ново преселение на народи-
те . Интелигенцията ни бяга поради изключителното опростачване на всичко, 
което се прави и се случва в България… Погледнете как се прави кариера у нас 
– с дебели мускули, с бруталност, с вулгарност, с жестокост… В много райони 
откровено се провежда политика на етническо или етнонародностно прочист-
ване, на изгонване. Вземете един град като Търговище или Разград, вижте как-
во е било съотношението между едното и другото население преди 20 години и 
сега; вижте структурата на бизнеса по линия на едното и другото население… 
Ромите – 1 милион население, пък имат 1% добре образовани хора и 10-15% с 
минимално образование… по същество са хора от XVII век… ситуацията у нас 
с циганите е катастрофална!; днес при младите цигански поколения се генери-
ра неграмотност над 60 на сто. Това е катастрофално…

Анализи на Световната банка (2010 г.): …след 10 години България не ще има 
квалифицирана работна ръка… през 2050 г., когато населението на България 
падне под 5 милиона, половината от населението ще бъде над 65 години. 

И тогава, дай Боже! – друг отец Паисий от зографските монаси, отново да 
викне на всеослушание: О, неразумни, юроде! Поради что се срамиш…

Господи помилуй! – са най-чуваните думи не само по време на всекиднев-
ните сутрешни молитви от 3 часа след полунощ до 7 часа сутринта и вечерните 
– от 17 часа до 19 часа; зографските монаси, с най-чисти помисли желаят да ни 
съхранят, да ни опазят от заплахите на лукавия да натика човека ни в кривия 
път. В Солун зографските монаси са предоставили просторни помещения от 
имота си за децата на българските емигранти – да учат и знаят езика ни, да 
танцуват и пеят български танци и песни, да не забравят своя род и Господнята 
молитва:

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето 
царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; Насъщния ни 
хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъж-
ниците си; и не въведи нас в изкушение и ни избави от лукавия; защото Твое е 
царството, и силата, и славата вовеки. Амин! (Мат. 6:9-13)

Като поклонници на манастира бяхме посрещнати и настанени с оби-
чайното гостоприемство; в прословутата магерница, която може да приюти и 
нахрани стотици миряни, бяхме нагостени с картофена супа и зеленчуци от 
градините на манастира; и с никъде по-вкусния манастирски хляб, замесен в 
манастирската фурна от отец Серафим. Освен молитвите – всекидневните су-
трешни, вечерни и празничните – всички монаси в манастира „Зограф“ имат 
пряко задължение във функционирането на манастирския организъм – от по-
слушниците, отците, двамата епитропи и дядо Игумен Амвросий – в градините 
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на манастира, в строителството, в поддържането на реда и хигиената, в кухня-
та... Манастирско ежедневие, на което не всеки може да се нагоди. Докато ми 
прави рисунка с молив под манастирските колони, отец Никодим ми разказва 
за послушника боксьор (стокилограмов, симпатичен млад мъж), който искал 
да се замонаши, но си заминал след година. Отец Никодим три години бил по-
слушник, докато го замонашат, друг послушник пък цели шест години. Казва 
ми, че е на 41 години, родом от Казанлък, от града на Чудомир.

– Да не си учил в рисувалното?...
– Не съм. Бях дърводелец. Теглеше ме скулптурата. Кандидатствах, но не 

ме приеха. За второ и трето кандидатстване пари нямах. Тук ми е хубаво; там 
вестниците и списанията са пълни с порнография; и телевизията. В манастира 
не получаваме и не четем вестници, не слушаме радио, нямаме телевизия; и с 
близките не се виждаме с месеци... 

Но пък всяка седмица специален микробус пресича гръцката територия и 
зарежда хранителни продукти от България за 33-та монаси, 10-те послушници, 
още толкова работници по строителните и реставрационните обекти на мана-
стира, както и за добре дошлите поклонници на „Зограф“.

– Четем книги в свободното време – казва отеца. – В килията дялкам една 
фигура.

– Може ли да я видя?
– Още не, когато съм готов ще Ви я покажа.
Отец Никодим рисува и нарежда; усмивката не слиза от лицето му.
– Този боксьор, послушникът, бил бодигард на дискотека. Казваше за се-

гашните момчурляци, че били хилави, кекави, нервак-агресивни, налитали на 
бой, без да се замислят, че ако ги перне ще станат на бучка сирене. Тук всеки е 
добре дошъл, ако е почтен и готов да се отърси от греховете си; боксьорът не 
можа.

Без да вдигне очи от рисунката, отец Никодим продължава:
Веднъж един убиец потърсил свещеник да се изповяда;
– Отче, рекъл, по-грешен от мен на Земята няма: убих човек!
– Как, защо?! – не се стърпял свещеникът – и чул от убиеца, че убитият 

човек е неговият брат.
– Защо го убих, не мога да кажа, не знам, но знам, отче, че съм най-грешни-

ят човек на света – и рукнали сълзи от очите му с неутешими ридания.
Изповядващият отец се видял в чудо, потърсил утеха за този нещастник и 

с „Господи помилуй!“ – настоявал разкаяния грешник да се изправи, да се отда-
лечи, да забрави и се очисти от греха си; даже пари му дал да замине.

– В оня свят – споделя отец Никодим, – с мой приятел, като деца, с ненабо-
ли още мустаци, опитахме трева; и знаеш ли, уж нищо ни нямаше, а се залива-
хме от смях, като си спомняхме за нелепата смърт на една жена, наша съседка, 
заклещена между вратата и стълбището. Когато изтрезняхме, разбрахме с моя 
приятел, че гаврата с неудържимия смях се дължи на наркотика. Край, рекох 
си; до тука!

Отец Никодим си поема дъх.
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– В какъв свят живяхме, Боже! Маркс и Енгелс примамиха човека да живее 
уж в идеално общежитие, а всъщност копираха това идеално общежитие от 
Господ, създателя на света.

Казва ми, че не желае да се връща в оня свят.
– Дяволът срещнал един човек, казал му: Ти си човек и няма начин да не 

съгрешиш.
– Дано не съгреша – отговорил човекът. – Пък, ако съгреша, да е най-мал-

кият грях.
– Добре, рекъл дяволът. Ще ти дам да избереш между убийство, блуд и 

пиянство.
– Пиянство! – не се колебал човекът пред убийство и блуд.
Дяволът го вкарал в една кръчма, човекът се напил. През това време вля-

зла една жена. Човекът зяпнал, залепнал за нея, продължил да я ухажва у дома 
й; и я обладал. През това време дошъл мъжът й, спречкали се и го убил.

– Ето на: пиянство, блуд, убийство.
Отец Никодим захваща втора рисунка с молив върху белия лист, но ухи-

лен до ушите от магерницата излиза послушникът Краси, с набола брада на 
кръглото си лице.

– Ще нарисуваш ли и мене?
– Защо не.
– Хайде, рисувай тогава. 
Краси се намества срещу отеца на дървената пейка, пък аз се зачитам в 

„Пътните бележки по Света гора“ на художника Цанко Лавренов с дата 12 но-
ември 1935 г.:

Снощи имах интересен разговор с отец Николай, българин от Драмско, 
монах от килията „Достойно ест“. Знаеш ли, пита ме, защо са унищожили 
„Содом и Гомор“? Защото, отговаря си сам, започнали да вършат оная работа 
отзад. И Господ ги наказал. Калугерътготвач допълва: друг път някой цар 
заповядал жените да ходят с гърдите отвън, за да се познава кои са жени, кои 
– мъже, защото започнали да ги объркват. А в манастира Ватопед, започва 
отец Николай да разправя, някога имало училище. Директорът на училище
то приел за ученик една мома, облякана като калугер. И съгрешил с нея. И 
издул се корема й и отишла и родила детето при една къпина и го удушила. И 
затова св. Богородица запалила училището, от което останали едни стени и 
арки само. 

Тези потиснати комплекси. Все около туй, което им липсва, се върти раз-
говорът.

Манастирски котарак изпълзя от манастирските потайности. Протегна 
се, притича по настлания с павета манастирски двор и блажено се изтегна на 
припек. Стресна го ехото от грачене на врана в сенчестите хълмове: гра-гра. 
Свистенето над кипарисите от крилете на прелитащ орел, го изправи на крака. 
Вторачен в небето, манастирският котарак, сякаш бе засрамен от себе си, за 
да не забележи на котарачески скок припирнята на две врабчета за някакво 
имане. Приклекна, изопна се като лък и прелетя към нищо неподозиращите 
божи създания.
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– Ама това аз ли съм, отец Никодим?
Отец Никодим блажено се усмихва.
– Мутра, а?! 
– ...
– Не я ща рисунката – отмахна листа Краси.
– Не е лоша рисунката – намесвам се. – Гаджето ще я хареса...
– Нямам гадже. Първо да завърша гимназия, после гаджета; остават ми две 

години.
С укротена усмивка Краси ни напуска, без да вземе рисунката.

На сутрешната молитва, след Бдението на „Преображение Господне“, заед-
но с монасите бяхме и ние, поклонниците. От светлините на разлюлените поли-
леи оживяха ликовете на светците. И проговориха – с песнопенията на отците, 
словата на дядо Игумен; и „Господи помилуй!“ – да се въздигнем, с пречистена 
душа. И после, в мълчание и раздумка, пред осветените хляб и грозде.

Големите празници са за размисъл и молитва; в този ден не се работи, го-
щавката е по-богата, за разлика от делниците, когато се яде постна храна по 
два пъти на ден, а в Петъците постни ястия – без олио или зехтин. Да се озапти 
плътта, похотта, дяволските изкушения и се даде простор към светлината на 
духа.

– Освен молитви в свободното си време четем за мъченици на Христовата 
вяра и жития на светци; за грешници и блудници, за безволеви човешки създа-
ния, манипулирани от нечестивия. 

И отец Никодим изтичва до килията си да донесе „Страшният съд Божий“.
– Прочети! – казва ми.
И се зачетох в двора на манастира, докато отец Никодим завършваше ри-

сунката...

САМОУБИЙЦИТЕ, ОБЕСИЛИТЕ СЕ, И ВСИЧКИ 
ЛИШИЛИ СЕБЕ СИ ОТ ЖИВОТ

После Ангелите хванаха множество хора, облечени в запечени от кръв дре
хи. В телата им бяха забити гвоздеи. От устата им течеше смрадна гной, а 
краката им бяха изкривени. Господ ги погледна и светите Ангели ги хвърлиха 
в адска бездна. Това бяха самоубийците, обесилите се и всички, които по няка
къв начин са лишили себе си от живот и със своето отчаяние са оскърбили и 
похулили Бога.

КРАДЦИТЕ И РАЗБОЙНИЦИТЕ!

Господ отново погледна грозно към лявата страна на Съдилището. Страш
ните Ангели хванаха и довлякоха множество грешници с мрачни и тъмни лица, 
изкривени от злоба и ненавист... това бяха крадците и разбойниците.
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КЛЕТВОПРЕСТЪПНИЦИТЕ И ЛЪЖЦИТЕ!

След това Ангелите хванаха и довлякоха множество големи грешници, от 
чиито уста излизаха отвратителни червеи и зловония. Около главите им се 
виеха змии и ги хапеха. Това бяха лъжците и клеветниците.

ГНЕВЛИВИТЕ, РАЗДРАЗНИТЕЛНИТЕ И ЗЛОПАМЕТНИТЕ!

... Тъмните им и мрачни лица бяха изкривени от силна злоба и ненавист, 
като у самия сатана. Те скърцаха със зъби, изваждаха езици от устата си, бук
вално като смокове, а от горящите им очи хвърчаха искри. Това бяха гневливи
те, злопаметните, присмиващите се, завистниците, зложелателите на безза
щитните и слабите.

ВЪРШИЛИТЕ ВСЯКАКВА НЕПРАВДА!

... Това бяха тези, които не са се разкаяли и не са измили греховете си с 
покаяние, с милост към бедните и с прощаване на обидите. Те не са омилос
тивили с нищо Бога, като непримиримо са враждували и мамели един друг... 
Господ погледна страшно към оскърбителите, отмъстителите, злоречивите, 
пияниците, чревоугодниците и ето, Ангелите ги хвърлиха в бушуващата ог
нена бездна.

– Знае ли Бог за всичките ни дела? – питам на раздяла отец Никодим, кога-
то ми подава рисунките.

– Той всичко вижда! 
Онова, което е мъдро за този свят, е безумие за Бога – изрича св. ап. Павел 

в посланието към солунските християни. 
– Монахът се отделя, за да се събере с Бога – размишлява в интервю о. Ни-

колай Нешков, – в духа на високата исихастка традиция – радикално и всеця-
ло… Монашеството е един от двата възможни начини за несъгласие да участ-
ваш в преходността на този свят.

Величествените, недостъпни манастирски стени, казват, не са само да 
овардят монасите от разбойници, а преди всичко – за техния покой в размисъл. 
Затова навярно императори и големци инвестират и заради греховете си, тук, в 
Света гора, със заличени граници, нестихващи амбиции, предразсъдъци. Бра-
тята Алексей, виден византийски военачалник, и брат му Йоан, приближен на 
императора, изграждат със свои средства манастира Пантократор през 14. век, 
но с изричното разпореждане в Съборния храм за тях да има мавзолей, където 
да бъдат положени след смъртта им; и се замонашват в манастира. 

В пътните бележки на проф. Михаил Неделчев пък четем за свършека на 
земните дни на Вселенския патриарх Самуел Ханджери, който през 1767 г. ос-
ъжда Охридския епископ Арсений II на заточение в градчето Карея на Света 
гора, но след време същият Вселенски патриарх Самуел Ханджери е детрони-
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ран и въдворен в Карея, където двамата са имали, по думите на професора, 
„неприятни срещи из сукаците на протататското средище“.

В Светата обител, в манастира Великата лавра, намира покой и ангело-
гласният Йоан Кукузел, с най-близка до сърцата ни композиция „Полиелеят на 
българката“, посветена на майка му. Разказват, че се озовал в Света гора, бягай-
ки от императорския двор, макар там да е на особена почит. Императорът на-
редил да издирят и върнат ангелогласния Йоан, но в Света гора той се главил за 
козар, никой да не го познае. Веднъж обаче от странния козар проехтяла песен 
над Светогорските върхари. Игуменът на манастира го привикал и в преобле-
чения козар познал издирвания певец и композитор. Историята стигнала до 
императорския двор и при срещата с игумена императорът уважил жалбата на 
Йоан да се замонаши. После преданието разказва на каква почит в манастира 
Великата лавра били песнопенията му, а една вечер, след възхвала на Владичи-
цата пред иконата, Богородителката му рекла: – Пей, Йоане, радвай се и Аз няма 
да те оставя! – и когато по-късно Йоан щастливо задрямал, пуснала в ръката 
му златна парà. Чудотворната икона, наречена Кукузелиса, и сега е в отворения 
за поклонниците храм „Въведение Богородично“. 

Всичко видяно, чуто и прочетено по стъпките на живелите тук и сега чо-
веци, загадъчно, вдъхновено и привлекателно, сякаш не е за вярване; какви 
пропасти в съзнанието, мисля си. И ме настигат думите на Бертолд Брехт: Там, 
където хилядолетия е стояла вярата, там сега се е настанило съмнението!

В проекта на НБУ „Атон в българската култура и словесност“, с ръководи-
тел проф. Михаил Неделчев, значително присъствие има издадената от екипа 
книга „Успоредни поклоннически пътеписи из Света гора: 1844–2007 г.“. Пре-
насям се сто и петдесет години назад (1858), в срещите на руския писател Ни-
колай Благовещенски с монасите, отдадени на пост и молитва, сред величест-
вената природа на Атон, със същите шуртящи води, с приглушеното прелитане 
на орли и тихия шепот на Бяло море. 

... Калугерът си изу калеврите и като ми се поклони, смирено седна на мин
дера. Аз изново почувствах миризмата на тамян, с която бяха накадени дре
хите на стареца. 

– Чух, че сте ми съотечественик и дойдох... – продума той, без да си вдигне 
очите от мен.

– Радвам се. Вий отде сте? 
– От Нижний.
– Отколе сте тука?
– Отколе. Скоро ще станат 30 години.
– И се тука?
– Се тука с гърците. Бог ми помага: привикнах.
Аз с любопитство огледах калугера, който от 30 години не е видял мир. Той 

седеше, както и преди с наведени очи, и си прехвърляше (плетени) вълнените 
броеници.

– Че как попаднахте тука, между гърците?
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– Ето как, изпърво бях във войната, която стана (1829 год.) между Турция 
и Гърция и паднах в плен. Две години ма разхождаха по разни места, а после ми 
дадоха свобода. Като си отивах у дома, поисках да се помоля на светогорски
те угодници, защото беше ми по пътя, и на радост исках да извърша това. 
Найпърво додох тука, а че тука и останах съвсем: много ми хареса ангелският 
живот.

Калугерът замълча и си обърса очите, от които постоянно течаха сълзи.
– Кажи ми какво става в Русия, казват, че ще освободят робите?
– Да, искат. Скоро вече не ще ги има в Русия.
Старецът три пъти се прекръсти и прошепна: „Слава Богу“!
– Ами ти ще останеш ли или само на време?
– На време. Аз не мога да остана.
– Защо? Искаш да погинеш ли?
– Не, аз трябва да поработя още.
– Ни една работа няма да ти докара толкоз полза, колкото тукашната: 

помни ми думата! Тя (оная) само ще та нахрани, а тукашната ще та закара 
в рая.

– А че аз имам баща и майка, имам роднини, с тях как да направя?
– Бог ще та научи как да сториш. И аз имам семейство, но на това не 

обърнах внимание, постригах се. Подир няколко време тукашните старци пра
тиха писмо у нас, че съм умрял, тъй се и свърши работата. Даже пари ми про
водиха оттам за помен на душата ми. Виждаш ли как омъдрява Господ?

– То сичко е тъй; но трудно е у вас да се живее.
– А ти мислиш без никакъв труд да се спасяваш? Не ще може. Ти подобре се 

надявай на Владичицата ни, и тя ще ти помогне да минеш невредимо сичките 
изкушения.

–Какви са тези изкушения?
– Постъпи при нас: ще узнаеш.

Отец Атанасий живее сам в скит отвъд манастирските стени на манастира 
„Зограф“. 

– Знам, че превеждате от гръцки за поредицата на издателство „Св. Вмчк 
Георги Зограф“ – зарадвах се от неочакваната среща с бледоликия отец. – По-
знавам отговорния редактор на поредицата ви. У дома имаме по-голямата част 
от томовете. А Вашето име не съм срещал в тази уникална библиотека...

– Няма и да го срещнете. Нашето дело е общо, на всички.
– Но нали сам превеждате текстовете?
– Аз превеждам от гръцки, друг от старобългарски, трети от латински..., а 

други се трудят в градините на манастира или в кухнята, или в библиотеката; 
ние сме едно общество.

Епитроп Гавраил благосклонно поклаща буйната си брада, с мустаци, 
щръкнали на воля.

– От де сте родом, отец Атанасий? – разбужда любопитството ми монаха.
– Съм от тука, от „Зограф“. Откакто съм се замонашил – на „Зограф“ съм.
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Д-р Илко Бонев насочи фотоапарата да ни заснеме с двамата монаси и инж. 
Слави Безуханов. Отец Атанасий възрази:

– Без мен!
– С мене може – благо се усмихна отец Гавраил, – аз съм по-суетен.
И д-р Илко Бонев ни запамети на лентата без отец Атанасий.
На Преображение Господне на трапезата се поднася риба, всъщност – цяло-

то меню е от най-различни риби, с които Бяло море дарява монаси и поклонни-
ци на Света гора; разбира се, с бяло вино и манастирска ракия, от манастирска-
та изба. Отец Викентий е майстор-готвач, възпитаник на Духовната Академия 
в София, от няколко години подстриган за монах. За него искам да разкажа; за 
добродушието, което лъха от личността му, независимо от стореното, което 
щеше да чуе, в оня – мирския свят, както те наричат нашето всекидневие, отвъд 
дебелите манастирски стени.

Когато след вечеря всички се разотидоха, отец Викентий даде знак да изча-
кам. Появи се със списание „Правен свят“, от май 2009 г., разгърна страницата 
със снимки; най-отгоре – на три невръстни деца, на свещеник и още една сним-
ка на другата страница – на монах, в която разпознах самия отец Викентий, 
надвесен над обемиста папка с преписки; – Да, аз съм! – рече.

– Исках да ви запозная с брат ми, този на снимката, свещеника; на горната 
снимка са трите му деца. Сирачета. 

Заслушах се в думите на монаха; какво щях да чуя под вековните кипариси, 
щръкнали в звездната нощ като огромни незапалени свещи?

Отец Викентий продума:
– Убиха брат ми, свещеника.
И замълча. 
– Застреля го полицай, в Сърница, Велинградско.
Свещеникът, брат му, с трабанта си отишъл в Сърница да купи дървен ма-

териал за църква. Носел парите, но не намерил хората, спрял трабанта и по-
питал непозната жена дали в селото има клон на банка и хотел. Жената кой 
знае какво си е помислила и споделила със съседа си за разговора със свеще-
ника. Мъжът от своя страна споделил с друг мъж. Така стигнали до полицая. 
По-нататък не е за много думи; полицаят, с други „умни“ мъже, проследили 
нищо неподозиращия свещеник и връхлетели с джипа върху беззащитния тра-
бант. Непредвидена, гневна препирня, която завършила с вадене на пистолет 
и убийствена стрелба от страна на верния на поста си „смелчагата – полицай“. 
Колко му е да убиеш, щом властта ти е поверила оръжие: стреляш и убиваш в 
името на реда и спокойствието на гражданството – в защита от разпасалите 
се в нещастното ни Отечество нагли килъри, бандити, пладнешки обирджии, 
наркодилъри, перачи на черни пари, корумпирани, правещи се на слепи власт-
ници, прокурори, адвокати, следователи, лекари, съдии. В последвалото дело 
осъждат превишилия правата си безумец полицай, но след година или две де-
лото е поверено (по закон, влязъл в сила) на военна прокуратура; и – „Господи, 
помилуй!“ – полицаят е оправдан от полковници и подполковници прокурори 
и съдии; и кръвнината за трите сирачета, поета от МВР… И още: полицаят про-
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дължава да носи полицейската униформа с окървавения пистолет и накърве-
ната си душа; и още – на общинските избори за кмет на Велинград името му е 
издигнато сред първенците кандидат-кметове на града.

На това място, съхранило името Българин и България, в тихата манастир-
ска нощ думите се давят. И ти става още по-ясно защо 1 000 000 млади българи 
напускат държавата ни и за двайсетте години, с техните стотици хиляди ново-
родени българчета зад граница, обезкървяват милото ни Отечество – те няма 
да се върнат. 

– Подадох молба до Президентството, че се отказвам от българското си 
гражданство! – чувам отец Викентий.

Нощта преваляше. 
– От Президентството уважиха молбата ми...
В три часа след полунощ започваше сутрешната молитва на зографските 

монаси; отец Викентий нямаше да спи тази вечер.
– Аз се моля! Господ ще ме чуе! И близките ми не искат да оставят така не-

щата; ще потърсят защита от международен съд – казва ми.
– Блажени са вярващите! – думах си в превалящата нощ. – Тяхно е цар-

ството небесно…
Заедно с поклонници свещеници от Лясковец, Горна Оряховица и село 

Драганово, Великотърновско, се сбогуваме със зографските монаси. До арса-
ната (пристана) на българския манастир ни изпраща инж. Слави Безуханов, 
който искаше да види как върви подготовката по строителството на новото 
пристанище – предния ден бяха доставени стоманените пилони и машината с 
80-тонния чук за набиването им в скалистия бряг. Беше първият паметен ден 
на строителите на новото пристанище. Както споменах в началото на моите 
пътни бележки, в земите на Зографския манастир от сутрин до вечер кипи ма-
щабна строителна и реставрационна работа, с модерна техника, с български 
техници и строители, някои с доброволен труд, като асеновградските мъже, не 
за първи път тук; и не само те.

На ферибота гъмжи от поклонници. Чува се всякаква реч – от пристаните 
на манастирите два пъти на ден през лятото и веднъж през зимата с ферибо-
та пристигат и се връщат стотици хиляди поклонници на Светогорските ма-
настири, петимни да чуят, да видят, да докоснат съхраненото великолепие на 
Света гора; сред братството от хора с чисти помисли за човещина и молитва 
към Всевишния, за опрощение на лошите дела, които вършим тук, на Земята.

С волвото на д-р Илко Бонев препускаме към родните места, по същите, 
познати места, край Кавала, Ксанти, Гюморджина, Димотика, Фере... и не про-
пускаме, като новопокръстени, да се топнем в солените води на Бяло море.

Любен Петков • Към Атонската монашеска република
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 Симеон Димитров

ЕЖЕДНЕВИЕ

Избухва ден.

Лицата му бездомни,
непостоянни,

гъвкави,
безделни,

но изрични,
картините менят.

Сърцето е замаяно.
Витае 

подире им.
Захласнати са чувствата!

Играят си
неустойчиво

след измамните актьори.

Животът се живее сам!

Редува
една през друга

еднодневките коварни.

От пъстрото многообразие
остава белег.

Единствената устойчива същност
на паметта ни.

НЕВИННОСТ

И ако химията
е безстрастен повелител

на последицата…
Какво е любовта?

Грехът какво е?

Подвластни на какво… живеем?
И невинни…
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Невинни и подвластни!
Ние –

марионетки странни –
водени във битието

нима отвътре?…

Ние –
лабораторни колби –
                       с химикали,

влизащи в реакции химични…
Потърпевши
 съединения!

Материал отпадъчен!
За който

вече
сметища

не стигат.

ОПОРНА ТОЧКА

На погледа ми мрежата улавя
излишъци от видимия хаос.

Но аз отказвам…
Щедро разпилявам

със шепата на моята умора
остатъка от улова стандартен.

А някаква невидима ръка,
(но упорита)

със жеста на сеяч,
зърна разхвърля

в полето на съзнанието ми лениво…

Не може да е мое
съзнанието безобидно.

Не може,
дори една-единствена

от тези семки,
да се хване

във почвата от хаос трансцендентен
на моя разум!

Симеон Димитров • Поезия
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Безпомощно се нося –
аз, частица…

Не!
Аз – стръв на Бога.

Усилията ми
до край ме изтощават.

И в световърта
аз потъвам
и изчезвам.

СТЕНАТА
        На Йордан Янков

Издигната от нас.
(Защото Бог не я познава.)

Градена с векове.
Материя и труд

безпаметни 
е изхабила.
Стената.

Най-кроткият насилник!
Покоят агресивен!

Деляща ТУК от ТАМ.

Аз блъскам в нея.
Както и преди са блъскали –

сега покойници безчетни.

А ти
полагаш длани –

дланта на погледа ти 
и дланта на мисълта ти .

И я докосваш примирен
във плах екстаз.

Флиртуваш с нея.
Даже я обожествяваш.

В кумир превръщаш мъртвата й плът…

Тя оживява,
изсмукала от теб живот.

И тъй остава във вечността…

Далеч, далеч
след твоята възхвала.

Симеон Димитров • Поезия
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ПЪЛНОТА

Как влезе?
И кога се настани?

Обсеби
незабелязано

бездомното пространство
на моя дом.

Разтвори
крилете

на всичките прозорци
и всичките врати.

Влетя
при мен

на този свят сърцето –
 птицата прозрачна!

И оглуши
на стаите ушите.

Очите им 
напълни с цветове

И коронова царството светлинно.

Домът празнува…
Храм.

Аз проумях:
 и Пълнота… и Празнота…

                          

Симеон Димитров • Поезия
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Съвременна японска проза

Йошимото Банана

Йошимото Банана (артистичен псевдоним на Йо
шимото Махоко) е родена през 1964 г. в Токио. Израства 
в значително полиберална среда от повечето си връст
ници. Завършва литература в колежа по изкуства на 
Японския университет в Токио. Университетската й 
дипломна работа „Лунна сянка“ получава наградата на 
декана на факултета, което й дава увереност и предо
пределя избора на писателската професия. Автор e на 
повече от 20 книги с повести, разкази и есета. Издава 
и книги в съавторство. Още с литературния си дебют, 
романът „Кухня“, постига невероятен успех. Понастоя
щем това е найизвестното й произведение, което има 
над 70 издания в Япония и е преведено в 20 страни, вклю
чително и у нас. В чужбина е популярна още с книгите 

си „Тъжно предчувствие“ и „Утаката/Убежище“ (1988), „Цугуми“ (1989), „NP“ (1990), 
„Амурита“ (1994)  и „Hardboiled/Hard Luck“ (1999). Произведенията й се ползват с осо
бена популярност сред младежта, възпитана чрез комиксите и телевизията, което 
бързо ги превръща в бестселъри. С основание може се твърди, че деветдесетте години 
на XX в. в Япония са епоха на Йошимото и Харуки Мураками. Въпреки тази фено
менална популярност, някои критици намират темите на Йошимото за не особено 
сложни и дълбоки. Три от произведенията й – „Кухня“, „Цугуми“ и „Аржентинска ба
бичка“ – са филмирани. Писателката е носител на редица отличия, сред които награ
дата „Мурасаки Шикибу“.

ХАЧИХАНИ1

Намирах се на площада до президентския дворец, без да изпитвам нищо 
особено. Виждаха се няколко доста подозрителни типа, очевидно крадци. 
За моя изненада те не се приближиха, защото с поглед им дадох да разберат, 
че зная какви са. Бяха ме зяпнали, сякаш сме познати, но с едни изражения 
– пресметливи или просто спокойни. Тук, в Буенос Айрес.

Седях на ръба на една цветна леха и наблюдавах една баба, която про-
даваше гълъби или храна за гълъби. Изглеждаше, сякаш и тя не мислеше за 
нищо особено. Просто беше тук днес и продаваше храна за гълъби. Мно-
го си приличахме по това. В задната част на площада се виждаше розовата 

1 Название на напитка, съставена от две думи – японската „хачи“ (пчела) и англий-
ската „хани“ (мед) – Бел. на прев.
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фасада на президентския дворец. Оттам пееше Мадона във филма „Евита“. 
Зачудих се защо изобщо го бях гледала този скучен филм и отново ме връ-
хлетяха спомени за онази дъждовна вечер. Бях го заела от една видеоте-
ка и го гледах във всекидневната. Точно тогава той се прибра. Чадърът му 
се беше счупил от вятъра и цялата му дясна страна беше мокра. Взех една 
кърпа и небрежно го подсуших, все едно, че беше куче или коте. После пак 
се излегнах настрани на дивана. Беше донесъл със себе си силен аромат на 
дъжд. По прозореца потракваха и се стичаха прозрачни капчици. Улицата 
беше тиха и толкова мокра, че изглеждаше черна. Беше обикновена вечер 
като всяка друга. Той ми наля една чаша топло кафе. Тази чаша я бяхме ку-
пили през един неделен ден от някакъв антикварен магазин наблизо. Пъ-
тят до него беше доста объркан, имаше нацъфтели много и различни малки 
цветя, а улицата изглеждаше като избеляла от слънчевата светлина. Имах 
чувството, че съм в рая. Оранжеви и жълти, и розови цветя. Зелената трева 
трепереше от вятъра. Прекалено много бяха спомените, все едно се взирах 
в срещуположни огледала. Бях живяла в безкрайния малък свят на общата 
ни история. Сега се бях отделила и се намирах в друг.

Дойдох в този град да посетя една приятелка, която живее тук. Тя се 
влюби в учителя си по танго – аржентинец – и се ожениха. Сега работи като 
гид на японски туристи. Въпреки че не е официално ангажирана, изглежда 
доста заета. Получава нещо като бакшиш в края на работния ден. Съпру-
гът й отсъства за известно време, на турне е със своите ученици, и аз отсед-
нах при нея. Денем тя развежда хора и не се прибира до вечерта. През това 
време аз се мотая. Хубаво ми е да съм свободна, иска ми се да съм така през 
цялото време. Къщата на приятелката ми е в квартал „Реколета“ в Буенос 
Айрес, където има много зеленина, и като се разхождам, започва да ми ста-
ва по-добре. Вървя, за да не мисля. Когато краката ми се изморят и главата 
ми се замае, имам чувството, че отново съм дошла на себе си. Вечер пия по 
малко вино и потъвам в леглото.

– Така е добре, добре съм сега – си мисля аз, докато лежа в разтегател-
ния диван на една чужда къща, в един непознат град с неговите непознати 
звуци. Печеля време, само това мога. Дивите животни, например, ближат 
раните си и се крият в тъмното, докато премине треската им и докато посте-
пенно душата им се излекува и вече могат спокойно да дишат. Най-добре е 
и аз да направя така, докато започна да мисля трезво отново.

– Днес на площад „Май“ ще има шествие на майките с белите забрадки 
– каза тази сутрин приятелката ми, докато излизаше, – не е нещо забавно, 
но те кара да се замислиш за доста неща. Наистина. В крайна сметка гово-
рим за съвсем скорошни събития. Като ги видях, всичко ми стана ясно. И 
мисля за тях.

Така и направих, дотътрих се дотук, за да ги видя. Скоро майките с бели-
те забрадки, които по-скоро бяха баби, започнаха малко по малко да се съби-

Съвременна японска проза
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рат. Имаше и полицаи, и журналисти, дошли да отразят събитието. Цветът 
на розовата фасада на президентския дворец беше помътнял заради облач-
ното небе. Цвят, сякаш забъркан с кравешка кръв. Безброй гълъби полетя-
ха. Десетина баби с бели забрадки започнаха бавно да обикалят площада. И 
дядовци, и други хора, навярно роднини, вървяха с тях. Снимка на усмих-
нат младеж, снимка на младо момиче с празнични дрехи. Дори не мога да си 
представя, че са били част от онзи ужас. Обикновени мили изражения.

– Вие японка ли сте? – ме попита на японски стоящата до мен възраст-
на жена.

– Да.
– Аз съм имигрант в тази страна. Живея в покрайнините и по онова 

време беше наистина страшно. Военният режим настъпи изведнъж. И сту-
денти, които не се отличаваха с крайно леви убеждения, и хора от групата 
на Перон изчезнаха. Повечето от ония, които, макар и за малко, са били на 
демонстрация, никога не се върнаха.

Жената явно беше японка, но и дрехите, и изражението й, и гримът й 
подсказваха, че отдавна не живее в родината. 

– Да, гледала съм филм за това. 
Защо го бях гледала онзи ужасен филм? Отвлечени студенти, полуголи, 

наблъскани заедно, измъчвани, поливани с маркуч, с превръзки на очите и 
после изоставени. Тогава техните родители, които сега вървят изтормозе-
ни на площада пред очите ми, са прекарали много безсънни нощи. Тогава 
за тези хора безвъзвратно се е загубило едно важно чувство. С убитите им 
деца нещо вътре в тях се е пречупило.

– Една нощ в гората до вкъщи беше дошъл военен камион. От страх не 
посмяхме да излезем. Скоро след това започнаха да се чуват изстрели, вико-
ве, стенания. Дойде още една голяма кола и после всичко утихна. На другата 
сутрин в гората имаше много следи от кръв. По този начин са изчезнали 30 
000 човека – разказа бабата.

Аз мълчаливо поклатих глава и се загледах в шествието.
И гълъбите, и крадците, и имигриралата баба, и туристите – всички 

сякаш бяха част от процесията. Майките с белите забрадки вече не чакаха 
децата им да се върнат. Предишното им нетърпение личеше и сега, защото 
отказваха да забравят случилото се тогава. На вратовете им висяха снимки 
на техните дъщери и синове, а тези жени, сега вече баби, просто си бъбреха 
една с друга. Беше още по-истинско. С течение на времето тъгата придоби-
ваше такива цветове.

Мъката не се преодолява. Тя само бавно отслабва и остава впечатле-
нието, че преминава. Моята тъга е много по-слаба от тяхната. А и за нея 
няма причина. Просто преминава неясно изразена. Нито тяхната, нито мо-
ята мъка е важна и дълбока. Всички си приличахме на този площад. Пред-
ставих си следното:
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Един дързък младеж, нечий син, сутрин отпива малко от кафето си. 
Кльощав е, с любимите си джинси. Отива на училище. За майка си той е още 
малък. Когато се сети за неговата фигура, я заливат какви ли не спомени. 
Той не казва, че ще отиде за малко на демонстрацията, просто ще придружи 
приятели. Никога повече не се връща. Какво ли е това чувство? Политиче-
ските промени след преврата са като ураган. Нищо не може да се каже със 
сигурност. Всички се страхуват и никой не желае да помогне. Мълвата го-
вори, че се случват ужасни неща, нищо оптимистично не се чува. Тези, кои-
то се връщат от лагерите невредими, са изплашени. Разказите им смразяват 
кръвта... Горе-долу по същото това време аз съм била в гимназията. Това не 
е разказ от историята на инките или от Втората световна. Когато се е случ-
вало, в Япония аз съм живеела все още с родителите си, бунтувала съм се 
против тях и съм се прибирала късно. По същото време и на същата тази 
Земя. Прималя ми. 

И си помислих, защо бяхме дошли тук в този следобед, под това облач-
но небе, на този съвсем обикновен площад.

Измежду майките видях една пълничка възрастна жена, която много 
ми заприлича на моята майка. Като изключим цвета на очите, беше досущ 
като мама. Наблюдавах я известно време и забелязах, че и жестовете й са 
същите.

Всеки път, когато бях болна, мама ми правеше напитка от мед, разтво-
рен в топла вода, с малко уиски и сок от току-що изстискан лимон. Дори 
и в гимназията. Дори и в нощите, когато тези младежи са били измъчва-
ни и убити, мен мама ме е глезила. Това ли бил светът?! Незнайно защо 
мама наричаше тази напитка „Хачихани“. Многократно я бях питала не е ли 
просто „Мед с лимон“, но тя харесваше това наименование и не го проме-
ни. Почувствах как онзи познат горещ и сладък вкус се разлива в устата ми. 
Навсякъде по света е еднакъв. Ароматът на майката. Малко суров, малко 
тежък, малко сладък, много дълбок. 

Нямайки отдушник, днес този аромат е залял площада и ври като во-
довъртеж.

– Не може да се разделиш с него заради такова нещо! – каза майка ми от 
другата страна на телефонната линия. – В дългия семеен живот могат да се 
случат какви ли не неща. Дори да искаш да се разделиш с него, изчакай още 
две-три години.

А аз отвърнах:
– Не мога да изчакам. Вече съм на възраст.
– Две-три години нямат такова значение.
В онзи момент се сетих за това как, когато умря котката ми, се хвърлих в 

сълзи на дивана, а мама ме галеше нежно по косата с върха на пръстите си.
Иска ми се съпругът ми да не ме обича. Иска ми се и следа да не остане 

от тази обич. Щеше да е по-добре, ако сегашната му приятелка беше непри-
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ятна... Но не е така лесно. А мъжът ми е влюбен, откакто съм тук, всеки ден 
ми го казва по телефона. (Предлагам направо заради повторението – Ръце-
те му са неуверени и не докосват с такава лекота като ръцете на мама. По 
това ли се разбира, че е чужд човек? Искахме да имаме семейство, а се ока-
за, че само си пречим. Бях се отпуснала след дългите години семеен живот 
и тъкмо тази вечер, гледайки насърчена онези майки, ми се прииска да се 
обадя на мъжа си и да му кажа за техните терзания. Това объркване ще го 
приема и тази вечер отново ще спя на онова легло в къщата на приятелката 
ми. И все пак нито от филм, нито от книга може да се разбере това, което аз 
видях с очите си тогава. Тези майки, гласовете им, техните поли, поклащани 
от вятъра, дребните им сплетни промениха поне малко нещо в сърцето ми... 
В този момент, наблюдавайки се от разстояние, разбрах как съм се превър-
нала в човека, който съм.)

Отидох до  отсрещния край на площада, където други майки, също с 
бели забрадки и облечени в черно, бяха отворили сергии. Продаваха видео 
касети, цветни картички, брошури и тениски. Пишеше, че парите от при-
ходите отиват в подкрепа на движението. Взех една тениска с намерението 
да я купя и една от майките с белите забрадки ме заговори. Един намиращ 
се наблизо млад мъж, който видя, че не разбирам испански, дойде да пре-
вежда:

– Казва, че напоследък малките тениски са особено модерни и пита 
дали искате размер S.

Засмях се несъзнателно. Изглеждаше държелива, навярно защото бе 
гледала деца. Майките са еднакви навсякъде по света. Стана ми малко тъж-
но. Дали и аз ще бъда някога майка? Дали някой ден ще гледам на тези хора 
с други очи? Без да съм сигурна в нищо, но някак странно освежена, купих 
една тениска, сбогувах се и оставих площада зад гърба си.
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Хироми Каваками

Хироми Каваками (р. 1958 г.) е японска писателка, био
лог, лауреат на множество литературни  премии. Ин
тересът й към словесното изкуство се заражда, когато 
поради болест в ранна възраст отсъства продължително 
от училище и има възможност много да чете. През 1980 г. 
завършва женския университет Очаномизу. Първата си 
известна творба, разказа „Мечи бог“, създава през 1994 г. 
като домакиня и майка. Това е антиреалистична новела, 
която някои определят като твърде лекомислена и раз
пасана. С нея печели литературната награда „Паскал“ 
за дебют в малките жанрове. За произведението „Да на
стъпиш змия“ (1996) писателката получава наградата 
„Акутагава“. Сборникът с разкази и новели „Мечи бог“ 

(1998) получава наградите „Мурасаки Шикибу“ и „Бункамура Домаго“. Своеобразният 
литературен стил, наред с биологическото възприятие на света правят прозата на 
Хироми Каваками привлекателна за читателя. В нейните произведения жената съ
блазнява мъжа, както змията съблазнява зайчето. Писателката е известна още като 
литературен критик и есеист.

МЕЧИ БОГ

Излизам на разходка. Покани ме една мечка. Вървим към брега на реката, 
който е на около двадесет минути пеш. Ходила съм там и преди, в ранна 
пролет, за да видя големите бекасини, но така в жегата, а и с обяд – никога. 
За това разходка не е точната дума, по-скоро е излет. 

А мечката всъщност е възрастен мечок, доста е голям. Наскоро се нане-
се в номер 305, през три врати от моя апартамент. Напоследък е позабраве-
на практика, но след като се нанесе, мина и раздаде соба и по 10 картички 
на всички съседи от етажа. Въпреки че доста се впечатлих от неговия жест, 
той все пак беше мечка и в крайна сметка беше разбираемо да зачете съсе-
дите си. Та докато приемах собата, се заговорихме и стана ясно, че изобщо 
не сме толкова различни.

Като забеляза табелката на вратата, мечокът ме попита дали случайно 
не съм родом от еди-кой си град. Докато му отговарях, че всъщност наис-
тина съм, стана ясно, че чичото на някой си, който в миналото много е по-
могнал на мечока, бил заместник-кмет там. Та този чичо имал същата фа-
милия като моята и, като се проследи, се оказва, че този заместник-кмет 
всъщност е втори братовчед на баща ми. Имаше или нямаше такава връзка, 
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но мечокът изглежда доста се разчувства и дълго говори за своите познан-
ства, използвайки недотам изтънчен език. Изобщо бе един доста старомо-
ден мечок, като се съди по изразите му и по начина, по който дойде да ни 
поздрави, като се нанесе. 

И така, сега с този мечок бяхме излезли на нещо като разходка-излет. 
Аз не разбирам много от животни и не бях наясно той черна мечка ли беше 
или кафява, или пък малайзийска. А да го попитам директно ми се струва-
ше невъзпитано. И името му не знаех. Чудех се как да се обръщам към него. 
Исках да се посъветвам с някого, но в квартала не живеят други мечки...

– Засега си нямам име. Пък и щом съм единствена мечка, май и за в 
бъдеще няма да има нужда да се представям. А като обръщение ми допада 
„вие“. А, да, при това „вие“ да е написано с йероглифи. Би било прекрасно, 
когато се обръщате към мен, да си го представяте изписано с йероглифи, а 
не с букви. Но всъщност няма голямо значение. Казвайте ми, както желаете.

Така ми отговори той. Вече бе повече от ясно беше, че е старомоден. 
При това заключих, че има и склонност да мъдрува.

Пътят към реката се виеше покрай оризовите полета. Беше асфалтиран 
и от време-навреме минаваше по някоя кола. Преди да ни достигнат, коли-
те намаляваха и, за да ни подминат, ни заобикаляха. С никого не се разми-
нахме. Беше много горещо. Не се виждаха и хора да работят из оризищата. 
Слабо, но на равни интервали, се чуваха само мечите стъпки по асфалта.

– Не Ви ли е топло? – попитах аз.
– Топло не ми е, но като вървя дълго време по асфалт, се изморявам – 

отвърна той. – До брега на реката не остава много, така че ще се справя. Но 
много Ви благодаря за загрижеността.

И добави:
– Ако на Вас Ви е топло, бихме могли да излезем на магистралата и да 

се отбием в някой крайпътен ресторант – предложи той между другото, по-
казвайки изключителна загриженост. Аз бях с шапка, а и съм доста издръж-
лива на слънце, така че отказах. А може би самият мечок искаше да си по-
чине малко. Известно време повървяхме, без да говорим. Звукът на вода в 
далечината ставаше все по-силен и не след дълго стигнахме брега на реката. 
Имаше много хора – някои плуваха, други ловяха риба и т. н. Оставих чан-
тата си на земята и попих потта си с кърпа. Мечокът дишаше тежко, леко 
изплезен. Двама мъже и едно дете – и тримата по бански – се приближиха 
към нас. Единият от мъжете носеше слънчеви очила, а на врата на другия 
висеше шнорхел.

– Тате, тате, мечка! – извика детето.
– Точно така, прав си – каза Шнорхелa.
– Мечка !
– Така е, мечка е!
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– Ей, ей, вижте, мечка! – повториха няколко пъти. Шнорхела ме поглед-
на и се опита да прочете изражението ми, но дори и не погледна мечока в 
очите. Този със слънчевите очила само стоеше, без да казва нищо. А хлапето 
вече дърпаше козината на мечока, риташе го... В един момент извика: „Даа-
ан!“, заби юмрук в стомаха му, а след това избяга. Двамата мъже се затътри-
ха лениво подире му.

– Ох, честно казано... – след известно време каза мечокът – човешките 
малки колко са невинни само.

Аз си замълчах.
– Хора има най-различни, но децата – те никога не биха те наранили – 

повтори той и преди да успея да отвърна, се отправи към брега. Малки, тън-
ки рибки леко се носеха из водата. Почувствах приятния й хлад върху па-
рещото си лице. Вгледах се по-внимателно и стана ясно, че рибките плуваха 
на еднакво разстояние ту нагоре, ту надолу по течението. С движението си 
сякаш проследяваха тънките и дълги страни на въображаем четириъгъл-
ник. Този четириъгълник изглежда беше тяхното царство. Мечокът също се 
бе втренчил във водата. Какво ли гледаше? Дали водата за него изглеждаше 
така, както и за хората?

Изведнъж се чу плясък, мечокът шляпаше из водата. Посред реката се 
спря и се изправи, бързо потопи дясната си лапа и извади една риба. Изгле-
ждаше три пъти по-голяма от тези, които плуваха до брега.

– Изненадахте ли се? – попита мечокът, след като се върна.
– Трябваше да Ви попитам, преди да вляза, но краката ми сами ме по-

ведоха... Голяма е, нали? – размаха я той пред лицето ми. А перките й про-
блясваха на слънцето. Наблизо стоящите рибари ни сочеха и нещо говоре-
ха. Мечокът изглеждаше изключително горд.

– Тя е за Вас. За спомен – каза мечокът и отвори чантата, с която беше 
дошъл. Оттам извади един вързоп, в който бяха увити нож и дъска за ря-
зане. Служейки си умело с ножа, наряза рибата и я поръси със сол, очевид-
но също предварително приготвена. Постави я върху няколко разтворени 
листа.

– Ще я обърнем няколко пъти и, докато дойде време да си тръгваме, ще 
е достатъчно изсъхнала. 

Какъв загрижен и предвидлив мечок! 
Седнахме на тревата и, докато обядвахме, гледахме водата. Обядът на 

мечока беше франзела с пастет и ряпа, а моят – оризова топка с умебоши2. 
Накрая, по един портокал. Като се нахранихме, мечокът се обърна към мен 
и ме попита:

– Ако е възможно, бихте ли ми дали кората на портокала си?

2 Сушени и мариновани сливи. Бел. на прев.
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Взе я, извърна се и набързо я изяде. След като обърна рибата, оставе-
на на известно разстояние от нас, внимателно изми ножа и дъската в река-
та и ги подсуши, извади една голяма хавлиена кърпа от чантата си и ми я 
подаде.

– Моля, ползвайте я, докато взимате следобедната си дрямка. Аз ще се 
поразходя малко наоколо. Ако желаете, преди това бих могъл да ви изпея 
приспивна песен – съвсем искрено предложи той. 

– Мисля, че мога да заспя и без приспивна песен… 
Той сякаш остана разочарован и тръгна нагоре по течението.
Когато отворих очи, сенките на дърветата бяха станали по– дълги, а ме-

чокът спеше до мен. Не се беше завил, само тихичко похъркаваше. А покрай 
реката бяха останали само няколко рибари. Станах, завих мечока с кърпата, 
и отидох да обърна съхнещата риба. Вместо една, намерих три.

– Хубава разходка си направихме – каза мечокът пред 305 апартамент, 
докато търсеше ключа си в чантата.

– Искрено се надявам да имаме още поводи за подобни мероприятия.
Кимнах в съгласие. Като му благодарих за сушената риба и всичко оста-

нало, той размаха енергично ръце:
Няма защо!
– Ами, тогава... – тъкмо щях да тръгвам, когато:
– Ами...
Обърнах се към мечока в очакване на това какво ще каже, а той мълче-

ше и само пристъпваше нервно. Наистина голям мечок беше. И този огро-
мен мечок гледаше свенливо и издаваше един гърлен звук, нещо като „Уру-
ру“. Когато говореше, дикцията му беше като на човек, но когато се смееше 
или произнасяше звуци, които не бяха реч, учленяваше като мечка.

– А дали случайно не бихте ме прегърнали? – попита той. – В моето род-
но място е прието така да се разделяме с близки приятели. Естествено, ще 
разбера, ако не сте съгласна.

Съгласих се.
Мечокът пристъпи напред, разпери широко двете си ръце, после обгър-

на раменете ми, притисна и отърка бузата си в моята. Миришеше на мечка. 
По същия начин отърка и другата си буза и отново силно притисна рамене-
те ми. Тялото му беше по-студено, отколкото предполагах.

– Наистина се забавлявах днес. Имам чувството, че съм бил на далечно 
пътуване и после пак съм се върнал вкъщи. Нека мечите богове Ви обсипят 
с благодат. А понеже сушената риба не е особено трайна, най-добре я хап-
нете днес на вечеря. 

Аз се прибрах вкъщи, изпекох рибата, взех си вана и преди да си легна, 
писах малко в дневника си. Известно време се опитвах да си представя как 
ли изглеждаха мечите богове, но нищо не измислих. Беше един нелош ден.
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Рю Мураками 

Рю Мураками (не бива да се бърка с неговия съименник Ха
руки Мураками) е автор на романи и сценарии, известни с пре
дизвикателните си теми. Славата му отдавна е прехвърлила 
пределите на Япония. Роден е през 1952 г. в Сасебо, префектура 
Нагасаки. Израства в пристанищен град с американска воен
на база, поради което изпитва забележимо влияние на запад
ната култура. Независимо от това, в младостта си неедно
кратно взема участие в студентски акции против чуждото 
военно присъствие. Завършва художествения университет в 
град Мусашино. Още като студент написва романа „Почти 
прозрачно синьо“, пресъздаващ изпълненото с наркотици и 
секс ежедневие на младежи маргинали. Творбата е призната за 

новаторска и му носи сензационен успех. Писателят е обявен за основател на ново на
правление в японската литература, макар да не избягва и обвинения в декадентство. 
Критическото изображение на действителността, интересът към нейните тъмни 
страни е характерен за цялото творчество на Мураками – независимо дали става 
дума за историята на младата проститутка в „Топаз“, или за похожденията на аме
риканския сериен убиец в предновогодишно Токио в трилъра „Мисо супа“. Мураками е 
носител на редица отличия, сред които литературните награди „Юмиури“, „Акута
гава“ и „Танизаки“. Занимава се и с режисура, като снима киноверсии на собственните 
си произведения: „Почти прозрачно синьо“ (1979), „Прослушването“ (1998) , „Любов & 
Поп“ (1998), „69“ (2004), „Топаз“, известен като „Токийски декаданс“ (1992), представен 
на кинофестивала в Торонто през 2000 г.

 

СЛАДЪК ЖИВОТ

Бях на около 23.
Учех в художествената академия. Сега, като се замисля защо съм избрал 
рисуването, май не мога да дам ясен отговор. Със сигурност фактът, че съм 
израснал сред картини, защото баща ми е преподавател по изобразително 
изкуство, има значение, но аз самият никога не съм си представял, че ще 
стана художник.

Може би е защото исках да ме издържат. А нямаше как да ме издържат, 
ако не бях студент. Общо взето, две години бях кандидат-студент. Но живо-
тът ми беше доста различен от този на типичните кандидат-студенти. Пре-
местих се близо до американската база Йокота. Живеех с една по-възрастна 
от мен жена, мотаех се с войниците, експериментирах с всякакви наркоти-
ци и на няколко пъти влизах в затвора по различни обвинения. Водех доста 
неморален живот, но почти никога не съм смятал, че е забавно. Ако тряб-
ва да бъда съвсем честен, струва ми се, че системно избирах да правя само 
лошите неща. Та по-възрастната жена се казваше Кимико и, когато се за-
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познахме, беше женена. Мисля, че беше с около шест години по-голяма. За-
познахме се в едно рок кафе в Кичиджоуджи, където звучеше „Морисън хо-
тел“ на „Доорс“. Естествено, аз я заговорих. Бях само на осемнайсет. „Имам 
и трева, и „Ниброл“. Искаш ли?“ Кимико беше сама, пиеше някакъв непо-
знат за мен коктейл. Беше нещо от рода на Side car или Moscow Mule. Нито 
аз, нито някой от моите приятели бяхме пили нещо подобно, а и не бяхме 
виждали други да си поръчват. Винаги пиехме кафе или кола. Коктейлите 
бяха скъпи и ние си мислехме, че са за хора с пари и влияние. Още повече, 
че Кимико беше с прическа, носеше рокля, чорапогащи и скъпи обувки на 
висок ток. По онова време в моето обкръжение нямаше жена, която да из-
глежда по подобен начин. Повечето момичета бяха или с много къса под-
стрижка, или пък с дълга коса, невиждала ножица; обикновено носеха те-
ниски и джинси или някакви подобия на индийско сари, със сандали или 
лачени ботуши. Тогава още нямахме навика да носим маратонки, дори и ду-
мата „маратонка“ все още я нямаше. Когато думата дойде от Америка, всич-
ки започнаха да ги носят. Ако се казваха гуменки, мисля си, никой нямаше 
да иска да ги носи. „Трева“ беше жаргон за марихуана, а „Ниброл“-ът беше 
второто по популярност приспивателно след „Хайминал“-а. Кимико, която 
явно не знаеше какво е трева, нито „Ниброл“, ме беше зяпнала. Аз бях с дъл-
га коса и облечен в черно кожено яке върху тениската.

– Това наркотици ли са? – попита тя.
Приятелите ми следяха нашия разговор от известно разстояние. Исти-

ната е, че с моите хора от Йокосука се бяхме обзаложили, че ще се сприяте-
ля с Кимико. При загуба, щях да дължа пет грама хашиш, ако спечелех, щях 
да получа три хапчета „Мескалин“. Те си бяха внушили, че Кимико е недос-
тъпна.

Та аз заобяснявах за тревата и „Ниброл“-а. Тя се развесели и попита:
– За мен ли са? 
Още същата вечер Кимико, която така се беше надрусала, че едвам го-

вореше, и която няколко пъти пада и повръща по пътя, остана да спи вкъ-
щи. Въпреки, че бях спечелил баса, когато на следващата сутрин разбрах, че 
е омъжена, доста се поизпотих. 

– Спокойно! – каза тя.
Мъжът й, който беше на трийсет и нещо и работеше в магазин за бижу-

та в Гинза, явно беше овчица. Двамата живееха в жилищен блок в Митака. 
Скоро Кимико започна да остава вкъщи непрекъснато. Като свършеше па-
рите, се прибираше при мъжа си. Получеше ли пари от него, веднага идва-
ше да ме види. Един ден, след като бяхме продължили така около месец, тя 
ми каза:

– Скоро не ми е давал пари, нека отидем до работата му да си вземем.
Влязохме в магазина, хванати за ръка, онзи чак не можеше да повярва.
– Не ти е приятно да идвам на работното ти място по този начин, нали?
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Кимико му намери порфейла, извади от там всички банкноти по 10000 
йени и на излизане каза:

– Да отидем до Йокосука да си купим LSD, а?
Веднъж дори се случи родителите на Кимико да дойдат в Токио на гости 

от Окаяма и да ни посетят в моя апартамент. 
В крайна сметка Кимико се разведе: „Абе стереото си е мое, оня не ми го 

връща и направо се побърквам“.
И съответно, както ни беше накарала, аз и приятелите ми разбихме 

прозореца на онзи апартамент в Митака и оттам изнесохме стереото и как-
вото друго ценно имаше. След това се преместихме да живеем в района на 
военната база Йокота. Година и половина живях като с природно бедствие. 
За година и половина Кимико направи три аборта, два пъти си ряза вени-
те, преспа с незнайно колко чернокожи войници, веднъж я приеха в болни-
ца за спиране на сърдечната дейност и два пъти я арестуваха. И аз живеех 
така, но и наркотиците, и оргиите, и удоволствията, и болката бяха наполо-
вина на нейните. В крайна сметка Кимико се разболя тежко и се върна при 
родителите си, а мен някак си ме приеха в университета.

Не можах да присъствам на церемонията по откриването на учебната 
година в Академията. Заради проблеми покрай раздялата си с Кимико бях 
задържан от полицията. Около месец след това излезе присъдата, платих си 
гаранцията и почнах да ходя на лекции. На възраст не бях кой знае колко 
по-голям от останалите, но всички ми изглеждаха като деца. Може би за-
щото лекциите бяха изключително скучни, но да стоя в час си беше живо 
мъчение. Като чуех за какво си говореха останалите, направо започвах да 
се чудя какво правех там. А те си говореха за пиене и ски, спортни коли и 
дискотеки в Роппонги. Смятах, че не мога да се сприятелявам, и дори не ми 
минаваше през ума, че жадувах да имам приятели. Чувствах, че в района на 
Йокота бях опитал какво ли не. Чувствах се възрастен, въпреки двайсетте 
си години, въпреки че бях завършил училище само преди две.

Веднъж, дали беше през обедната почивка или след занятия, моите със-
туденти се бяха събрали и ритаха. Не играеха футбол, защото бяха само не-
колцина, а се бяха наредили в широк кръг и си подаваха. Погледах ги из-
вестно време. С изключение на един всички бяха много зле. Диаметърът 
на кръга беше около двадесет-тридесет метра. Правилата бяха доста сво-
бодни, в кръга можеше да влезе или излезе който пожелае и аз влязох. От-
начало топката все не идваше при мен. Бях решил, като дойде, да подам на 
момчето, което играеше добре. В основното училище бях полузащитник и 
много сносно центрирах. Най-накрая ми подадоха. Успях да овладея топка-
та с бедро, при това доста добре, но не можах да ритна, както трябва. Исках 
да я изстрелям бързо и ниско към оня, но не улучих центъра на топката, за-
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губих равновесие и тя замина в съвсем друга посока. В този момент отборът 
по бейзбол започна тренировка:

– Ако топката удари някого, не поемаме отговорност, да си знаете...
Всички се изнесоха, само ние двамата с едно дребно момче продължи-

хме да ритаме, като проследявахме топката всеки път, когато чуехме сухия 
звук от удара й в металната бухалка. Дребният беше Сакурай. 

– Ами ти само в основното ли си играл? Какво си правил после в гим-
назията?

Сакурай беше от тези, които говорят много. Малко си поприказвахме в 
един ресторант за китайска соба3 на гарата. Аз исках да си поръчам бира, а 
Сакурай се изненада: 

– Ама още е обяд.
Смених си поръчката на кола. 
– Ами в гимназията исках да се запиша на ръгби, но тренировките бяха 

доста сурови,вместо това започнах да свиря в група. 
– Еееехааа, в група?! Много забавно звучи – няколко пъти повтори Са-

курай. 
И докато ядяхме рамен4, си говорихме за Фокс и Бекенбауер, за Кройф и 

Неескенс. Сакурай говореше и се смееше много. Тогава осъзнах, че и аз го-
ворех и се смеех, без да се сещам за Кимико. До онзи момент все не успявах 
да я избия от главата си, каквото и да правех. 

Очевидно Сакурай беше се подвизавал като резерва във футболния от-
бор на една много известна гимназия в Сайтама. 

– Това училище е известно с футбола си, но с твоите умения си стигнал 
най-много до резерва – казах аз. А той отвърна, че има нещо, от което със 
сигурност повече се интересува – филмите.

Сакурай имаше мотопед и започна често да идва да се забавляваме вкъ-
щи. Аз живеех в една малка квартирка в Шимоигуса на линия Сейбушин-
джуку, а той в Кокубунджи. Апартаментчето беше доста тясно, но у мен все 
още беше стереото на Кимико, а имах и доста записи. Сакурай нямаше сте-
рео, защото спестяваше част от издръжката си и джобните да си купи 16 
милиметрова камера. Въпреки, че основно слушаше „Бийтълс“, покрай мен 
започна да слуша и „Стоунс“, а от него аз научих имената на филми и из-
вестни режисьори. Когато пуснаха билетите за първото идване на „Ролинг 
Стоунс“ в Япония, аз и Сакурай прекарахме половин ден на улицата, увити 
в одеяла, за да се сдобием с ценните билети. Точно тогава имаше откриване 
на Мак Доналдс в Шинджуку и раздаваха безплатни хамбургери на първите 
петстотин човека. Та ние двамата, повтаряйки си какви сме късметлии, за-

3 Тънко и дълго макаронено изделие, направено от елда. Бел. на прев.
4 Японско макаронено ястие, сервирано в бульон. Бел. на прев.
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хапали по един Биг Мак, успяхме да купим и 12 билета за така желания кон-
церт. Билетите, които бяха в повече, мислехме да продадем на черно и из-
караните пари да заделим за 16-милиметровата камера. Впоследствие обаче 
отмениха концерта заради скандали с наркотици.

В онези дни всеки път, когато се видехме със Сакурай, отивахме на 
кино. Основно филми на Фелини, Годар или Алeн Рене и се е случвало да 
стигнем чак до Шизуока с неговия мотопед , за да гледаме „I VITELLONI“ .

Аз започнах да рисувам, но почти не ходех на лекции и се наложи да 
повтарям годината. Сакурай обаче трябваше да премине. Точно тогава му 
се отвори възможност да се сдобие с 16-милиметрова камера. След една 
прожекция на „Стависки“ на Алeн Рене в Очаномизу, влизайки в едно ка-
фене, в което звучеше класическа музика, за втори път срещнах съпруга на 
Кимико.

– Как е бившият съпруг? – заговорих го аз. Като му казах, че са ме при-
ели университета, той явно искрено се зарадва. 

– Ами такова, аз сега май трябва да ти благодаря. Тя беше такава жена... 
направо изтощаваше хората около себе си. Като се сетя... Слава Богу, че 
приключи.

Ей такива едни ми ги говори доста дълго време, а аз исках да защитя 
Кимико по някакъв начин, но нямаше как и му казах, че се е прибрала в 
провинцията и че е добре. Истината беше, че Кимико бе влязла в лудница-
та. Бившият й мъж плати кафето ми и това на Сакурай. 

През това време се оказа, че неговият спътник, който явно работеше в 
рекламна агенция, има стара „Болекс“ и иска да я продаде.

– Хайде, дай им я евтино, де! – подкани го бившият мъж на Кимико. И 
тъй срещу 180 хиляди йени Сакурай се сдоби с „Болекс“.

На излизане от кафенето бившият съпруг на Кимико пожела:
– Ами нека и двамата дерзаем. – Изглежда изпитваше някакво нераз-

бираемо чувство на солидарност към мен, като към друг мъж, направен не-
щастен от познанството си с Кимико. 

Сакурай така и не попита от къде се познаваме с оня. Нищо друго освен 
Болекса нямаше значение. 

– Нали ще напишеш сценарий за моя филм – попита Сакурай същата 
вечер.

Аз бях започнал да си водя нещо като бележки за времето, когато живе-
ех в района на Йокота, и му бях показал една част от тях. 

– Ти можеш да пишеш, аз въобще не ставам. Май доста късно съм се на-
учил да говоря, не знам и много йероглифи. Във всеки случай, даже и доку-
менталните филми имат нужда от сценарии. И „Герника“ и „Вечер и мъгла“ 
си имат сценарии.
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Това, което написах за Сакурай, беше следното. Заглавие: „Сянката на 
руините“. Един мъж се страхува от сенки. Той не се показва на екран; фил-
мът е това, което той вижда с очите си, а неговият монолог излиза от вре-
ме-навреме като субтитри. Та този мъж продължава да се страхува от сен-
ки и понеже си мисли, че това са сенките на хора, решава да избегне среща 
с всички онези, които е познавал, и да се премести да живее в един изоста-
вен миньорски град. Та в този град, в една част на индустриалната зона, къ-
дето няма никой друг освен бездомни кучета и гарвани, той отново вижда 
сянката.

За място на снимките избрахме изоставените останки на един индус-
триален парк, намиращ се на границата на Чиба и Ибараки. Заради снимки-
те Сакурай си отиде до Сайтама и зае „Корола“-та на родителите си. Понеже 
беше през лятото, заехме една палатка от приятели и прекарахме някол-
ко дни на място. Бяхме опънали палатката на едно празно място на плажа, 
точно зад скалистия бряг и аз се гмурках за морски охлюви. На Сакурай му 
беше чудно как така се гмурках толкова добре, а аз му отвърнах, че още от 
малък доста съм се гмуркал, и така покрай лагерния огън му заразказвах за 
живота на село в Кюшу. Осъзнах, че след Кимико на никого не бях разказ-
вал за детството си. 

Филмът Сакурай го снима почти изцяло сам, а аз се разкарвах с 
„Корола“-та и от време на време се въплъщавах в ролята на сянката. Около 
обяд на четвъртия ден, докато плувахме, намерихме една мокра анемония 
с доста странна форма. Явно му се стори забавно и Сакурай реши да си на-
пъха гениталиите в пипалцата й. Първо си беше вкарал пръста и пипалцата 
се бяха затворили, затова му се прииска да пробва и с друго.

– Стига! – казах му. – Може да е отровна.
Но той, разбира се, го направи още няколко пъти. Същия следобед се 

оплака от болки. Намерих една трева, името й не знам, която, като бях дете, 
баба ми използваше, когато ми се появяха циреи. Добре я смачках и му по-
дадох сместа:

– Ето, намажи се с това. 
Не знам дали заради билката, или не, но същата вечер болката поле-

ка-лека утихна. И двамата бяхме доста изморени и малко се поскарахме за 
филма.

– Трябва да можеш да поглеждаш отстрани това, което снимаш. Сега, 
ако го покажеш, никой няма да може да разбере какво означава.

– Ти въобще не разбираш от снимане – отвърна той. 
И понеже той беше от Сайтама, което си е почти Токио, си помислих, 

че сигурно има право. Все пак в дълбоката провинция на Кюшу, не бях гле-
дал нито Годар, нито полски филми, нито филми на ATG5. Заговорих тихо:

5 Японската организация за художествено кино. Бел. на прев.
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– Сигурно е така.
Докато живеех с Кимико, в продължение на година и половина си бях 

изградил навика да говоря бавно и спокойно, особено когато имахме серио-
зен проблем. Кимико беше непредвидима и нямах представа на какво е спо-
собна, ако й се ядосах. Сакурай беше много по-различен. 

– Аз може да не гледам филми, колкото теб, а и не знам много режисьо-
ри или оператори, обаче знам, че правенето на филми не е само местене на 
камерата и не е като правенето на хляб. Дори и да заснемеш красиво цвете 
или море, или планина, сами по себе си те нямат смисъл. Дори да покажеш 
красиви хора и те ще омръзнат на десетата секунда. Какво снимаш и как го 
снимаш, какво искаш да покажеш и как го показваш, това е важно. Аз не 
разбирам какво искаш да покажеш с този филм. 

Като казах това, Сакурай млъкна. Изглеждаше, сякаш всеки момент 
щеше да се разреве. 

– Ама аз си го представям в главата си. И искам да го предам на лента-
та. Обаче, ако моя филм го сравним с растение, той е все още семенце или 
пъпка. И аз трябва да му помогна да порасне, да развия историята. Обаче 
не мога. Понеже от дете само за това мисля, вече ми е ясно – просто нямам 
талант.

Притесних се, че може наистина да се е разплакал. 
– Много мразя някой да реве, докато водим сериозен разговор, дали 

мъже, или жени, такива хора ги презирам – така казваше Кимико. – Плачът 
опиянява, хората започват всичко да ти позволяват и да те глезят. На рев-
льовци въобще не може да се разчита – беше казала тя.

И аз мислех така. А Сакурай не плачеше. 
– Не е добре да си вадиш прибързани изводи. Докато не пробваш, не 

може да си сигурен дали имаш, или нямаш талант. Пък и ние сме още на 
двайсет и две. 

Сакурай се обърна към мен и се засмя:
– Такъв като теб за първи път срещам. Само ти си ми казвал нещо тако-

ва, което хем е безумно, хем убедително. Ти сигурно знаеш, но досега за хо-
рата около мен беше по-популярно да се предават, вместо да окуражават. В 
миналото имаше един художник, който говореше на Тохоку диалект и твър-
деше, че иска да стане като Ван Гог, а сега, ако кажеш нещо такова в училище, 
ще те помислят за най-обикновен идиот. И майка ми, и баща ми, и учители-
те, пък и от вестниците, и списанията, всички повтарят: „Откажи се!“

В палатката беше задушно, отвън се бяха събрали много комари. Разпа-
лих огъня, вълните шумяха, а ние пиехме хладна бира. 

– Ама ти няма защо да споделяш с другите хора – казах аз. – Даже и тоя, 
дето е искал да стане Ван Гог не го е разправял наляво-надясно, мислел си 
го е за себе си. 
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– А ти мислиш ли, че имаш талант? – попита ме той.
– Не съм се замислял сериозно – отговорих. – Както и да е, няма нужда 

да се споделя с други хора.
– Ще продължиш ли да ми пишеш сценарии? – попита Сакурай, а аз 

разпалих огъня още повече.
Като се върнахме от къмпинга, със Сакурай продължихме всеки ден 

да ходим да гледаме филми. Гледахме всичко, дали на кино или филмоте-
ка, или независими продукции, от Иуанами Хол до киносалоните с розо-
ви филми в подлезите. Имаше само един филм, за който говорехме, а който 
така и не бяхме гледали – „Сладък живот“ на Фелини. Лятото свърши, Са-
курай стана четвърти курс и трябваше да почне да мисли за търсене на ра-
бота. Имаше шанс някакъв роднина по майчина линия да го уреди в една 
голяма рекламна агенция, а на него му се щеше да работи в, макар и малко, 
филмово студио. И понеже връзките на неговия роднина не бяха съвсем 
силни, на Сакурай му се наложи да почне да учи за приемни изпити, а аз 
започнах все по-често да ходя на кино сам. 16 милиметровият филм, кой-
то снимахме лятото, така и не беше проявен. Аз въобще не ходех на лекции. 
Денем гледах филми, вечер основно рисувах, а като се изморях от рисува-
нето, пишех по малко.

И тъй един ден, късно през есента открих, че в една зала в Накано ще 
има прожекция на „Сладък живот“, но само една. Веднага звъннах на Саку-
рай, а той отвърна: 

– Невъзможно.
Трябвало да ходи да обядва с майка си и някакъв чичо.
– Майка ти и чичо ти? Обяд? – пак попитах аз.
– Няма как да стане! – затвори телефона той. 
Гледах сам „Сладък живот“. Беше дълъг филм. Като свърши, почувст-

вах, че искам да говоря със Сакурай, че има какво да му кажа. Когато из-
лязох от залата, валеше, но веднага му звъннах. Още не се беше върнал от 
обяда с майка си и чичото. А аз отидох до Кокубунджи и, опитвайки се да 
избегна дъжда, бавно вървях към апартамента на Сакурай. Лампата му не 
светеше, чаках го двайсетина минути, но той не се прибра. Странно беше, и 
сам не се замислях защо ли в този студен дъжд бях решил да го чакам, без 
дори да знам кога ще се прибере. Всъщност не съм си мислел конкретно 
за него. Просто освен Сакурай нямах друг близък, на когото да разкажа за 
„Сладък живот“. Нещо се бе родило в мен и изпитвах необходимост да го 
споделя. Реших да напиша на Сакурай писмо. Пощенската му кутия беше 
под стряхата. Взех една брошура от натъпкания в нея вестник и писах на 
гърба и с писалка.

Хартията се намокри, ръцете ми бяха замръзнали от студ и мастилото 
се размаза:
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– Фелини е невероятен. Прави филми! Приключвай с тия глупости с 
рекламните агенции. Двамата трябва да направим филм заедно някой ден!

Само това написах и пуснах брошурата в пощенската кутия. Върнах се 
вкъщи. Бях написал само около един процент от това, което исках да кажа 
на Сакурай. Тялото ми беше измръзнало и пих уиски, останало на дъното 
на бутилката. Чакаха ме започната картина и започнат роман, и двете ми се 
прииска да ги накъсам. Но не го направих.

Сакурай почна работа в голямата рекламна агенция. В момента е в от-
дел „Продажби“. Ръкописът, който тогава не скъсах, завърших, и сега се за-
нимавам с писане. Автор съм на няколко книги, имам и няколко филма. 
Веднъж сме работили заедно със Сакурай, но не върху филм, а върху рекла-
ма. Аз участвах в реклама на „Word“, а той беше бизнес отговорник. Почти 
двадесет години са минали, откакто се запознахме в университета. Сним-
ките на рекламата бяха в Париж една пролет. А ние не се бяхме виждали от-
давна и на няколко пъти обядвахме заедно и доста пихме. По същото време 
представяха новия филм на Фелини и отидихме да го видим. След прожек-
цията влязохме в един бар и си поръчахме по нещо да се стоплим.

– Е, отидохме – каза Сакурай и аз кимнах.
– Е, Фелини е велик.
Клиентите ставаха все по-малко, Сакурай взе да мрънка и двамата се 

разчувствахме. Сетих се за онова писмо, а явно и Сакурай си мислеше за 
него. Почувствахме се неловко и, без да обелим и дума за това, се разделих-
ме на улицата. Вървях сам към стоянката на такситата и не мислех за оно-
ва писмо, а за това как онази нощ не скъсах онзи ръкопис. Тогава бях доста 
превъзбуден, но и доста унил. Поразен от Фелини и отчаян от собствения 
си недовършен ръкопис, за пръв път в живота си изпитвах уважение към 
послание, отправено към някого. Към кого ли? Не беше Сакурай. Какво ли? 
Не беше писмото.

И до днес получавам писма от Кимико, която ту излиза, ту влиза в луд-
ницата. Никога не съм й отговарял.

Превод 
от 
японски 

Марина
Александрова
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Сава Василев

ТРЕВА ЗА МОРСКИТЕ ЗАЙЦИ

В памет на Венци Боранов

Действащи лица:
ТОЙ – ПРОФЕСОРА
ТЯ – НЕГОВА СПЪТНИЦА 

Той – в единия край на сцената. Тя – в другия. Той бели морков, от време на 
време отхапва от него. Тя го гледа с досада, накрая не издържа.

ТЯ: Оставете моркова, професоре! Трябва ми за супата.

ТОЙ: Твоята супа?

ТЯ: Да, моята супа!

ТОЙ: (в настроение) Скъпа, та ти толкова отдавна не си готвила... супа. А 
когато го правеше, поднасяше все месни блюда. Тогава бях млад и исках да ям, 
ям, ям... Да ям като вол. (Ама моля ви се, защо като вол, толкова мудно и тро-
маво нещо...) Да ям като кръвожадно животно, което има нужда от сили. От 
велики телесни и умствени сили, ненагледна моя!

ТЯ: От сили ли, професоре? О, как не се сетих! Вашите прословути сили!

ТОЙ: Да, моите важни държавни сили.

ТЯ: Ето на, забравих аз, старицата, за великите сили на републиката. Какво 
говоря, прости ми, Господи, на Народната република. Та вие й служихте цял 
живот. Служихте й вярно и превярно. Нали така, професоре!

ТОЙ: Разбира се, разбира се... Служих й и не се срамувам от службата си. 
Бях на разположение, бях в услуга. Наричай го както щеш. Но имах нужда от 
свръхсили. Имах нужда от семейство! От дом. А ги пожертвах!

ТЕАТЪР
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ТЯ: Пожертвахте ги? Какъв лицемер, какво звероукротително лицемерие!

ТОЙ: Пожертвах всичко в името на науката! И останах сам...

ТЯ: О, я стига. Много бързо стигнахме до страницата със сълзите и овай-
кането.

ТОЙ: Ти си ужасна. Безчувствена. А аз имах нужда от предана жена до себе 
си. Защо не от съпруга...

ТЯ: Ама, разбира се, тогава господин професорът имаше нужда от жена. 
Как му викахте на това в казармата – на една ръка разстояние! Забележете, ми-
лостиви, не точно от съпруга, а от жена!... (на себе си) Ти винаги имаше нужда 
от жени, безсрамнико. От разгонени, преливащи от хормони и болно въобра-
жение жени. От мно-о-о-го жени. Високи, ниски, слаби, дебели, млади, възста-
рички. Стига да не ти отказват, да изпълняват всичките ти прищевки. В името 
на науката, защото ти, заетият, притесненият, трябваше да се освободиш от 
излишните сокове на пращящото си тяло. Да свържеш клемите и да разредиш 
напрежението в акумулатора! В името на хладния и безпощаден ум! На голяма-
та мисия! Значи и хубостниците, с които си услужваше, и те бяха част от твоето 
велико държавно дело!

ТОЙ: Защо винаги опорочаваш. Всичко, до което се докоснеш, умира или 
погрознява. А някога имах такива планове за теб...

ТЯ: Планове ли, професоре? Планове, казвате...

ТОЙ: Да, велики планове. Но всичко... всичко пропадна!

ТЯ: Уморена съм. До смърт съм уморена... Уморих се да бъда ваша секре-
тарка, икономка, наложница и бог знае още какво. Дори ако бях ваша съпруга, 
дори да ме ласкаеха: о, ето я професоршата, трябва да поканим и професорша-
та, така каза професоршата – пак щях да съм уморена до смърт... Винаги съм 
била всичко! Всичко и нищо! А нищото уморява, уморява до припадък. Уморя-
ва повече от всичкото, професоре...

Чакайте, чакайте! Спомняте ли си кога точно забравихте името ми. То из-
чезна преди още да се е появило, преди да е проговорило за самата мен. Прия-
телите и колегите ви въобще не го научиха...

Аз... (потихо, на себе си) Аз също го забравих. Вече нямам име, профе-
соре. Отдавна, отдавна нямам име... Даже си мисля, че никога не съм имала. 
Просто не са ме кръщавали. Аз съм доброто домашно чудовище, към което 
се обръщат безименно: „Сложи вода за кафе!“, „Виж какво, утре ще пътувам в 
провинцията, ще участвам в разширен състав на една катедра, затова погрижи 
се там да имам достатъчно чисти чорапи!“, „Не си мисли за глупости, ами пог-
ледни какво е останало в хладилника, защото и науката се нуждае от сносна 
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вечеря. Ако си го опразнила – тичай в магазина, парите са в чекмеджето на ма-
сата“. Ето така се разговаря в дома на безразличната, на едноличната свобода... 
А доброто домашно чудовище може да изтърпи всичко. Може да му се крещи, 
ако супата не е достатъчно гореща, да се отправят заплахи, ако ризата не е иде-
ално изгладена. Без басти и ръбове! Само една-единствена бастичка или едно-
единствено ръбче да има, край на научното здраве!... Не, не, не се опитвайте 
да ми противоречите! Отдавна зная, че съм най-досадното и най-излишното 
бреме, приседнало до камината.

ТОЙ: Но, скъпа, ние нямаме камина... Живяхме достатъчно дълго в най-
обикновена социалистическа панелка, за да имаме камина...

ТЯ: Все едно дали имаме, или нямаме! А можехме да имаме! И камина, и 
голямо жилище, и поне две вили – планинска и крайбрежна. Ако не беше Ва-
шето надменно държание. Вашата грандомания. Но как, моля ви се, ние не сме 
като другите. Ние стоим над бита!... Признайте, че манията да бъдете различен 
ви струва прекалено скъпо. А амбицията да се стъписват другите? Да се чувст-
ват неудобно, да се срамуват от собствената си миризма... Тя колко ви струва, 
професоре?

ТОЙ: Това вече е нелепо... Нелепо е, Господ ми е свидетел!

ТЯ: Не, не и не! Само Него не! В устата ви името му звучи богохулно.

ТОЙ: Богохулно?

ТЯ: Вие никога не сте били на „ти“ с този човек.

ТОЙ: Богочовек, скъпа, богочовек. Личи си кой е на „ти“ с религията.

ТЯ: На първо място човек, защото е роден от жена...

ТОЙ: Жена-мена, ама го е заченал Светият дух. Важен тук е зачинателят, а 
не някаква си утроба...

ТЯ: „Утроба“?... „Някаква си?“... Вас да не ви е люпил инкубатор!

ТОЙ: Сега ти богохулстваш! Знаеш колко обичах мама и колко мразя да ми 
се напомня, че нея вече... вече...

ТЯ: А, да! Мама! Простете дързостта. Как можах да забравя! Нашата мама. 
Нали така я наричахте? Така я наричахме, защото вие желаехте тя да бъде и 
моя майка. Нашата забележителна майка. Жената, до която се допитвахте все-
ки път, преди да си свалите гащите!
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ТОЙ: Мама толкова много те уважаваше!...

ТЯ: Тя? Мене? Боже опази! Майка ви не можеше да ме понася. Уважаваше 
единствено себе си. Дори вас, професора, презираше, защото не станахте про-
фесионален музикант. Пианист, който да свири по всички континенти, за да 
събира и носи на маман афиши от Лондон, Ню Йорк, Милано. А тя да се хвали 
с тях пред приятелките си по брич. О, представете си само, седят проклетите 
мумии около масата за брич и умират от завист. А през това време... През това 
време нашата мама прибира най-тлъстата ръка. Как беше: всичко на масата! А 
вие – скучен инженер. Като десетки, като хиляди други...

ТОЙ: Мама ценеше това, което правя.

ТЯ: Ценеше, как не!... Като леща по Великден!

ТОЙ: Какво, какво? Какво се опитваш да кажеш?

ТЯ: Казвам, че вие бяхте четвъртинката на нейното пълно одобрение, кое-
то, доколкото знам, не е получавал никой... Дори Тя трябваше да се задоволи с 
малко над петдесет процента... А като се знае, че в очите на „нашата“ мама аз 
бях най-обикновена, нищо незначеща нула, не е трудно да пресметнете любо-
вта й към заобикалящото я човечество...

ТОЙ: Нямам думи! Просто нямам думи... Двайсет и пет процентов учен, 
двайсет и пет процентов мъж, двайсет и пет процентов пианист, но двайсет и 
пет процентов син... Не, това наистина е прекалено...

ТЯ: Е, да, де! Нали и аз това казвам. Бая множко си е, като се знае колко 
страстно умееше да обича майка ви.

ТОЙ: Мама винаги е била мила и одухотворена жена. Това, че не можеше 
да го показва...

ТЯ: Показваше го, скъпи професоре, и още как го показваше. Но на мъжете 
с дебели портфейли и пилешки ум...

ТОЙ: Каквото и да говориш, не можеш да ме засегнеш. Но знай, че презре-
нието ти, а то не познава граници, е твоето най-голямо наказание. Как можеш 
да бъдеш толкова жестока и несправедлива, след като мама вече...

ТЯ: Прощавайте, за мъртвите или добро или...

ТОЙ: Стига! Не искам да произнасяш тази грозна дума... Мама е тук (сочи 
гърдите си), винаги е била тук и никой не може да ми я отнеме.
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Отива към пианото в единия край на сцената, сяда и свири. Лека, успокоя
ваща музика, която постепенно се усилва и зазвучава дисхармонично.

 
ТЯ: Добре, добре, не се вълнувайте! И моята майка беше там, докато един 

ден не реши, че с баща ми се оправяме по-добре сами, следователно нищо не 
я спира да си купи еднопосочен билет за екскурзия. И добре направи, хитру-
шата. Само дето не разбрах как е успяла да се добере до билета... Тогава в тази 
нещастна държава за кило портокали се чакаше по няколко часа на опашка и 
портокалите никога на стигаха за последните... А тя – билет до Майорка.

ТОЙ: Ето, виждаш ли?... Имала си трудно детство. Липсвало ти е майчин-
ството, майчината ласка... Искам да разбера тази твоя страна, мила.

ТЯ: Чушки!

ТОЙ: Какво искаш да кажеш?

ТЯ: Казах чушки! Нищо не ми е липсвало. С баща ми си живеехме чудесно. 
Абсолютна свобода и демокрация. При това по време на най-върлия тоталита-
ризъм... Пир по време на чума. 

ТОЙ: Кому е нужна такава свобода?... И защо? Та ти си нямала майка!

ТЯ: За всичко, професоре, за всичко е нужна! Като се почне от безпри-
зорното ходене на кино и се мине през късните, недотам детски предавания 
и филми по телевизията, за да се стигне до момчетата, които безпрепятствено 
можеха да ми идват на гости, когато сметнех за добре. Стига да ги поканех!

ТОЙ: Но как така? Баща ти да не ти е бил сводник?

ТЯ: Не опорочавайте либерализма, професоре. Всичко си оставаше в рам-
ките на приличното. Просто бях лишена от досадното мърморене и дежурните 
назидателства, с които трябваше да се съобразява всяко средностатистическо 
дете... Докато станах на 18. След това дори татко престана да се вълнува дали се 
спазва графикът за безконфликтното ползване на терена...

ТОЙ: Отвратително!

ТЯ: И защо, моля ви се? Защото не ми се налагаше да го правя в кола? По 
горички и по полянки? Или на други необичайни места, които повечето майки 
се опитват да забравят, понеже им се налага да се червят, докато четат конско на 
разгонените си гимназистки?... Защото не съм искала ключ от приятелки? Не, 
не беше необходимо. Разполагах със собствена стая и с баща, който ми спести 
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уроците по лицемерие! И слава богу! След пуническите войни с мама парясни-
ческата свобода му падна от небето като шестица от тотото. Но най-вече съм 
му благодарна, че не доведе някоя фльорца да ми се прави на майка...

ТОЙ: Не, аз наистина не желая да слушам. Винаги съм мислил за теб като 
за скромно, патриархално момиче от провинцията...

ТЯ: Вярно? Трябваше просто да попитате... Поне веднъж да полюбопит-
ствахте каква съм била като малка. Но не, вие имахте пред себе си примера на 
мамичка... И своя собствен! Възможно ли е да има нещо по-важно от тези два 
примера, взети заедно?... Не? Разбира се, че е невъзможно!

ТОЙ: (тихо) Но... Но аз те обичах.

Напрегнато мълчание. Тя се щура, опитва се вземе нещо в ръце, готова е да 
разкъса някого.

ТЯ: Не го казвайте! Забранявам ви да говорите така!

ТОЙ: Ето на, казах го. И съм готов да го повторя!

ТЯ: (запушвайки уши) Нищо, абсолютно нищо не чувам! Не ви слушам, 
разбирате ли!

ТОЙ: Как не! С твоите уши!... О, какви уши!

ТЯ: (изведнъж притеснено, несъзнателно опипва ушите си) Сега пък уши-
те ми. Някога толкова ги харесвахте. Дори веднъж без малко да ми предложите 
заради тях... А после... После в някакъв изблик, вече не се сещам кога и на как-
во, почти ми отхапахте парченце от едното ухо... Не помня кое, но аз не ви се 
разсърдих... (Тя, излизайки от това чувство) Е, няма защо да се заблуждаваме. 
Не сте били вие, а пословичният ви глад...

ТОЙ: (нещо се променило, разстоянието нежно се е скъсило) Но аз ти пред-
ложих. Предложих ти от цялата си душа. И никога не съм отричал, че имаш 
съвършено оформена ушна мида. Крехка. Еластична. Бледо розова... Да, както 
и да го погледнеш, първо бях съблазнен от ушите ти. От два най-обикновени 
хрущяла, благодарение на които честотата на въздушните трептения достига 
до мозъка под формата на информация. За да могат хората да си говорят. И 
да се разбират... Знаеш ли, веднъж дори си представих церемонията: „Вие, две 
малки, прасковено розови ушички, вземате ли за законен съпруг тук стоящият 
професор?“. А ушичките казват: „Да, вземам го, щом толкова много ни обичат 
ръцете му!“... Помниш ли как ги държах, докато те целувах?
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ТЯ: (след като е възвърнала дистанцията, хладно) Разбира се, че помня. 
Още първия път, когато ви правих свирка (ах, простете, фелацио) в кабине-
та, вие пазехте равновесие, стискайки ушите ми. Именно, фелацио, както ака-
демично благоволихте да се изразите. А аз – глупавата, влюбената, наивната, 
сълзливата второкурсничка – бях на седмото небе от щастие. Почувствах се 
удостоена с честа да коленича пред Негово Величество Гащуранко фон Профе-
сорен. Да се докосна до най-сакралното от всички сакрални места на препода-
вателското тяло!

ТОЙ: Не, ти наистина си отвратителна. Божичко, ако знаех, ако можех да 
предположа в какво ще се превърнеш. Какъв глупак! Въобразявах си, че като 
си хубава...

ТЯ: Аз? Хубава? Не ме разсмивайте, моля ви. Хубавата беше Тя. Аз бях 
удобната, необходимата. Която не можеше и не знаеше как да отказва. Вие от-
давна бяхте написали рецептата за съвършеното семейство. Свободен мъж и 
всеотдайна, самопожертвователна слугиня, която, между другото, между две 
пранета и едно гладене на професорски гащи и ризи, раздава и медали за само-
чувствие. Не, Тя не се виждаше в тази роля... И избяга на майната си...

 
ТОЙ: Не помня, не помня... Никога не съм се изразявал така.

ТЯ: Нямаше нужда да го казвате. Цялото ви същество излъчваше съвър-
шен егоизъм. Като онзи, за който обикновено се говори в книгите...

ТОЙ: Но, скъпа моя, аз никога не съм бягал от отговорност. Все работех ли, 
работех, печелех, опитвах се да се грижа за теб, за мама, за всички. Бях добър 
син, добър мъж и приятел... Дори онзи странен тип баща ми можеше да разчи-
та на редовните ми вноски в тъжния си дом...

ТЯ: Дом за безнадеждни пияници и неудачници... Прости ми, Боже, руси-
зма! В тази държава този език вече не е на мода...

ТОЙ: Все едно, не съм спастрил нищо за себе си. А можех да се погрижа...

ТЯ: Не, не можехте да се погрижите. Друг трябваше да се погрижи. Дори за 
това. За да не Ви ограбят, да не пръснете и последните си пари за глупости или 
за да задоволявате нечии прищевки. Например – Нейните. Ако преди това не 
я е изпреварила великата Мама. Защото Нейно величество бе писала учебника 
по успешно скубане на мъже... Включително и на глупави синове...

ТОЙ: О, колко жалко, колко недостойно...

ТЯ: Разбира се, до последния си дъх раздаваше правосъдие, а пребледняло-
то й отроче я гледаше като преписвал ученик...
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ТОЙ: Мама беше благородна и болна, много болна жена!

ТЯ: Болна? И от какво, моля ви се, боледуваше мама? От любов към пари-
те? Болните люде, мили ми професоре, не си разхождат меките части по всич-
ки континенти и материци, а сърбат чайчета и плетат на една кука... Дори на 
пет куки, макар че имат само две ръце! А тази и на петела гащи не можеше да 
уплете. Веднъж се опита и щеше да си извади очите... Вашата майка, господин 
професоре, бе почетен пасажер на всички туроператорски фирми!

ТОЙ: Ти завиждаш, мила, завиждаш... При това без причина. Никога не 
съм ти отказвал нищо. Що се отнася до мама, тя така лекуваше депресията си. 
Беше непоносимо да я гледа човек как се самоубива, затворена между стените 
на тази дребна държава... Пък и знаеш колко я тормозеха съседите.

ТЯ: Богородице! Този мъж е или пълен глупак, или най-циничното копе-
ленце, което се е раждало някога... Съседите не можеха да я понасят, защото се 
държеше едновременно като тийнейджър и като свадлив бабишлък. Защото 
надуваше посред нощ уредбата, която вие лично й подарихте, а вдигаше скан-
дали, ако нечия разгонена котка мяукаше под балкона й... Единствената жена, 
която можеше да изтърпи, беше Тя – жената-чудо. Вашата обща несбъдната 
мечта... 

ТОЙ: Не зная. Ето, аз наистина не зная за какво говориш. И дори не искам 
да зная. Сваляме ръкавиците и прегръщаме масата. Мир, мир и само мир в 
този дом... Готова ли е супичката, мила?...

ТЯ: Ето, каза го!

ТОЙ: Какво съм казал? Ах, да, нарекох те „мила“. Но аз не го крия, наричам 
те така дори когато се караме. Защото те... 

ТЯ: Не, не, не, не! Казахте друго. И как иначе! Та то живее в подсъзнанието 
ви, пропило се е във вас, говори вместо вас!..

ТОЙ: И кое е „то“?

ТЯ: Името й!

ТОЙ: Името?

ТЯ: Да, нейното име! Пълното й, цялото й претенциозно снобарско име 
в „свещената“ му троичност – Маря Ивановна Рейс. МИР! Ето това казахте... 
Обратното на война. На онова, което водим с вас повече от трийсет години... 
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ТОЙ: Не, ти наистина си луда... Откъде накъде, Господи...

ТЯ: Рекох ви да не закачате човека!...

ТОЙ: Да, бе! Откога и Онзи отгоре е табу в тази къща!..

 ТЯ: За вас е табу. Забранено изображение, непозволена мисъл!... Както 
Нейното име беше табу в този дом. И в дома на вашата – ах, простете – на на-
шата майка. За Нея никога не се говореше на масата. Избягвахме дори абревиа-
турата, понеже Тя беше свещената крава, на която можеш само да се покланяш 
и съзерцаваш, за да не я оскверниш с дума или помисъл. Камо ли да я докосваш 
и доиш...

ТОЙ: Това пък защо? Как така ще я доиш?

ТЯ: Ето така! В буквалния смисъл на думата. Като я стиснеш за циците на-
пример. Или като я забремениш. За да откърми няколко деца.. Две... Дори само 
едно... (тихо и през сълзи) Поне това тя можеше, а аз – не! Как искахме това 
дете... Добре, добре – как исках дете. Толкова много, че понякога ме боляха гър-
дите... Помните ли, професоре? Помните ли как веднъж от гърдите ми потече 
мляко и вие полудяхте от радост? А после... После бебето във Вас пое всичко 
в свои ръце! То бе мигът, в който спечелих трошица от живота ви за себе си. 
Вече имах парченце собственост. Нещо свое, което нямаше да деля с маман и с 
Нея... Не зная какво се случи. Но дори сексът се промени. Стана някак..., някак 
фройдистки! Започнахте да ревнувате гърдите ми. Помня, че ако някой ги заг-
ледаше, начаса устройвахте скандал. А после, после... през нощта се опитвахте 
да ме изсмучете през тях... Като огромен паяк, който се е вкопчил с пипалата си 
във всичките ми органи и бавно ме поглъща. А аз... Аз просто исках дете. 

Вместо него започнах да отглеждам вас. Да ви обличам, да ви угаждам. 
Дори да ви меря температурата. А като поотраснахте, ви помагах да си пише-
те домашните... Будех се нощем, когато ви боляха зъби и молехте за ампула с 
аналгин. Правех ви чайчета и компреси, ако настинехте по време на поредното 
си задгранично пътуване... Или в нечие чуждо легло, един господ знае кое... Не, 
на Нея наистина нищо не й струваше да роди това дете и да ни го даде. Може 
би не съвсем, само докато порасне и реши да се възползва от парите и огро-
мното й жилище във Виена... Да бъдем справедливи! – от парите и връзките 
на достопочтения г-н Рейс. Какво съчетание, а, професоре – бедна руска ари-
стократка, потомка на белогвардейски бежанци в България, и богат, сух като 
бастун австриец със собствена ложа във виенската Щатсопера... Представяте 
ли си по-успешна комбинация за образуване на абсолютното, на образцовото 
лицемерно семейство. Не? И аз не мога... Естествено, това трябваше да се оч-
аква. Та тя беше най-добрата ученичка на майка ви. Особено що се отнася до 
часовете по изгоден брак... А аз... Аз просто исках да имам дете, за да го обичам. 

Сава Василев • Трева за морските зайци



90 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Да го отгледам с домашно приготвени супички и кашички. После, още преди 
да е навършило четири, щеше да срича думички, а на пет вече щяхме да посе-
щаваме природонаучния музей, аквариума, да се разхождаме по дългите алеи 
на любимата ви морската градина и да гледаме морето... И да си разказваме за 
морските зайци. Точно тогава, преди да тръгне на училище и да изучи досадни-
те правила и науки, нашето дете щеше да заобича морските зайци. Точно тогава 
и нито миг по-късно, иначе никога нямаше да повярва. Защото ние щяхме да 
му открием тази наша тайна, нали, професоре? Единствената НАША тайна...

ТОЙ: Мила, ти знаеше, че е невъзможно. Та ние и така сме щастливи. Тол-
кова щастливи! Ето на, говорим си разни неща... След малко аз ще отида и ще 
полея тревата в саксията. Щастливата сочна трева в щастливия дом на най-
щастливите зайци. Нима ни е нужно повече?...

ТЯ: (като на сън) Тревата, която бавно расте. Любовта, която бързо умира. 
Ако въобще са се е раждали трева и любов в този дом на въздишките. И защото 
всичко около нас се съпротивлява...

ТОЙ: Не разбирам... Кой се съпротивлява? Ето, аз не се съпротивлявам. Аз 
съм сговорчив човек. Виждаш ли, с всичко съм съгласен. Няма нищо по-важно 
от това, да сме съгласни един с друг! За да зацари най-сетне в този дом м... Е, 
добре, щях да го кажа, но не нарочно. И все пак е непоносимо. Второ табу за 
един ден... Така не може да се живее.

ТЯ: Виждате ли, и вие се съпротивлявате. Всичко, всичко е против нас. За 
да не бъдем заедно... Спомням си например как майка ви отказваше да ми вър-
не онази филцова шапка, която й отстъпих за круиза през Атлантика.

ТОЙ: Но това е специална трева, мила... От специално място. Още никой 
не е дръзвал да я отглежда в домашни условия!... И какво общо има тук някаква 
си шапка. Дори не си спомням да сме имали шапка.

ТЯ: Имахме? Аз имах шапка. С ей толкова широка периферия. Седях си 
под нея удобно подобно... печурка. И никой не можеше да ме достигне... Вие 
се опитахте, но аз не ви позволих... Тогава вашата майка отказа да ми я върне! 

ТОЙ: Какво значение има досадната шапка. Нали в края на краищата си я 
получи, след като мама...

ТЯ: Да. Получих я. Когато вече не я исках. Повече не ми беше нужна и прес-
танах да я нося. Затова не я помните...

ТОЙ: Опитвам се, мила, опитвам се... Толкова много ненужни неща се оп-
итвам да забравя.
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ТЯ: Аз също. Например днес забравих името си. Забравих коя съм и дали 
ме е имало.

ТОЙ: А аз... мама. Сякаш беше толкова отдавна... Започвам да забравям 
лицето й, чертите, дори гласа.

ТЯ: Така ли?

ТОЙ: Да. И много се страхувам. Страхувам се да не би един ден да я забра-
вя съвсем. Да реша, че въобще не се е раждала. Тогава? Тогава ще трябва да се 
съглася, че самият аз не съществувам.

ТЯ: Ами ако е така? Ако въобще ни няма? Ако обитаваме въображението 
на някой бог, който от време на време се смилява над нас и ни оставя да се за-
лъгваме, че сме живи...

ТОЙ: Не, не... Много по-вероятно е да сме като морските зайци. Далечни и 
непознати светове разказват за нас, а никога не са ни виждали.

ТЯ: Предпочитам да сме като тревата, която расте нощем по високите па-
сища. 

ТОЙ: По най-високите, по шестнайсететажните панелни пасища, от които 
се вижда морето.

ТЯ: И морските зайци, които очакват своята трева...

ТОЙ: И тревата, която очаква морето да й даде най-острите си зъби, преди 
да я пожънат косите на слънцето...

ТЯ: Растенията са щастливи, защото не помнят нищо. Не знаят, че един ден 
ще умрат, но първо ще забравят онези, които са ги обичали. И са им се възхи-
щавали. Дори не са чували имената си. Не са се питали защо живеят. Просто е 
трябвало да ги има.

ТОЙ: Но ние знаем. Заем, че с тях се е зародил животът... Как мислиш, има 
ли нещо, за което да не сме им задължени? Отглеждаме ги в полето, в разсад-
ници, оранжерии, саксии, дори украсяваме с тях коктейлните си маси... И как-
во очакват в замяна? Нищо! В повечето случаи абсолютно нищо. Освен малко 
вода. Няколко капки, няколко лъжички, няколко чашки чешмяна или дъждов-
на вода... Колко лесно наистина.

ТЯ: Да ги нахраним, професоре, преди да ни е омръзнало...
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ВТОРА КАРТИНА:

Той, надвесен, опитва с лъжица врящата супа.

ТЯ: Не сърбайте! Толкова е... рустикално!

ТОЙ: Супата е гореща.

ТЯ: И въпреки това не бива да се сърба.

ТОЙ: Сърбам, следователно съществувам!

ТЯ: Разрешава ви се единствено да опитвате с върха на лъжичката... За сол.

ТОЙ: „Солта вреди на вашето здраве!“ Но това варивце без друго е безсол-
но. Направо казано – безвкусно...

ТЯ: Не съм ви молила да го ядете. Това, уважаеми, е моята супа!

ТОЙ: Твоята?

ТЯ: Да, моята. Приготвя се рядко, както благоволихте да отбележите, за 
това пък е запазена марка. Специалитетът на готвачката...

ТОЙ: Май някой очаква кулинарни похвали... И забравя, че не бива да се 
говори с пълна (бързо натиква коричка хляб в устата си) уста. Но ти нарочно 
ме провокираш...

ТЯ: О, много бързо стигнахме до момента с глупостите. Напоследък се вде-
тинявате, професоре...

ТОЙ: И защо не, защо не?...

ТЯ: Не ви отива! Мразя мъжки лиготии.

ТОЙ: Дори на големите мъжкари понякога им се иска да бъдат деца.

ТЯ: Само че това е подло! Да се правиш на дете и да караш другите да те 
отглеждат...

ТОЙ: Въпрос на избор, госпожо!

ТЯ: На избор ли!? Не помня някога да сте избирали. Каквото и да е. Мен – 
също.
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ТОЙ: (той, малко кокетно, приближава я) Срамуваш се, че ме избра? Че 
ме хареса и реши да останеш с мен? Понякога си толкова... горда. Мъничко сла-
бост не вреди. Дори действа възбуждащо и... обезоръжаващо. 

ТЯ: Обезоръжаваща е единствено глупостта. Сега нямам право дори да се 
разсърдя на себе си...

ТОЙ: Ти беше самотна, аз също... Бяхме млади, нуждаехме се един от друг. 
Просто го погледни от добрата му страна.

ТЯ: Разбира се, че се „нуждаехме“... Вие работехте по няколко проекта, а 
аз трябваше да замина за провинцията. За някой от безбройните ни социалис-
тически заводи, вторачени в преизпълнението на плана и социалистическото 
съревнование. (Господи, понякога ми се струва, че са ги строяли само за да пре-
изпълняват тъпите си планове...) Защото без жилище и жителство можех да 
кандидатствам единствено за мис женско и професионално нищо!

ТОЙ: Сега пък долавям някакво кокетство... Та ти никога не си се подценя-
вала, мила. Беше млада, красива, на всичко отгоре ужасно талантлива. Казвал 
ли съм ти, че мъжете в катедрата до един ми завиждаха. Дори професорите!

ТЯ: Казвали сте ми. Но винаги изпускахте думата „благородно“. Както и 
сега...

ТОЙ: Какво ти благородство! Завистта никога не е благородна. Откъдето и 
да я погледнеш, все си е завист.

ТЯ: Но и вие завиждахте, нали!

ТОЙ: Аз? Че за какво? И най-вече на кого?

ТЯ: Просто така, за нещо.

ТОЙ: Просто така не се завижда, госпожо.

ТЯ: Признайте, признайте... Как беше – „мъничко слабост не вреди, дори 
действа възбуждащо и обезоръжаващо“.

ТОЙ: Е, може би съвсем мъничко. На онзи тиквеник от Мюнхен, задето ни 
прецака и лапна цялата поръчка.

ТЯ: А вие какво очаквахте. Да ви поиска банкова сметка? Не можехте да 
патентовате изобретението си, не можехте и да го изтъргувате... Представете 
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си заглавията: социалистически учен продава изобретението си на Запад!... Хер 
Майер наистина получи подарък. При това скъп.

ТОЙ: Подарък ли? Подлецът просто ми открадна идеята. Най-обикновен 
пладнешки плагиат!

ТЯ: Само че плагиат с титла и връзки в Даймлер. Без него шансовете Ви се 
сгромолясваха няколко етажа под нулата...

ТОЙ: Подлец. Подлец и половина! Абе, тоя сигурно има роднини в Бълга-
рия. 

ТЯ: Но защо, професоре! Човекът се възползва от обстоятелствата. Убе-
дена съм, че са го потупали по рамото за такова тлъсто парче от баницата на 
противника!

ТОЙ: И все пак си беше кражба! Можех да го докажа.

ТЯ: Чушки!

ТОЙ: Стига с тези глупости!... Между другото, сложи ли в супата от това 
продълговато нещо, с което напоследък злоупотребява езикът ти? Май не до-
лових вкуса на такава благинка...

ТЯ: Слагам толкова, колкото можем да си позволим.

ТОЙ: Разбира се, след като бяхме ограбени и унижени, сега ще си броим 
зеленчука в чорбата!

ТЯ: Хайде, хайде, ние също крадяхме. Не двамата с Вас, родната социалис-
тическа наука си покрадваше тихомълком при всеки удобен случай. Родната 
социалистическа наука, на която дълго и вярно служехте. Крадеше милата, та 
пушек се вдигаше.

ТОЙ: За пушека си права. Мислехме, че колкото повече пушат комините, 
толкова повече работа се върши. Ето на това му се вика всичката пара в свир-
ката.

ТЯ: Всичкото яйце в супата... (чупи едно яйце в супата и го разбърква)

ТОЙ: Всичката Мара втасала... 

ТЯ: Всичката сол в манджата... (посолява)
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Неочаквано се е промъкнала веселост... Двамата като че ли са забравили 
за разговора и обикалят около масата, държейки се за ръце, и припяват послед
ните реплики за яйцето в супата, солта в манджата и други подобни игрушки. 
Спират се твърде близо един до друг, лице в лице, очакваме дори да се целунат. 
После внезапно се разделят, доскорошният разговор и доскорошната интона
ция влетяват пак. Все едно нищо не е било... Накрая той присяда на стола и 
въздъхва съкрушен:

ТОЙ: И все пак бях ограбен. Като си помисля как щяхме да си живуркаме...

ТЯ: Щяхме... Ако бяхме емигрирали. Признайте, че хер Майер пръв загово-
ри за това. Само че вие...

ТОЙ: Какво аз? Все аз!

ТЯ: Как какво! Изплашихте се и се направихте на глух.

ТОЙ: Господи, няма ли да се смилиш над мен и да усмириш най-сетне тази 
жена!

ТЯ: Казах ви да не закачате човека! Табу, разбирате ли?

ТОЙ: Е, добре, изплаших се. Откъде да зная кому се кланя проклетият гер-
манец. Можеше да е двоен агент... А ако се беше опитал да ме вербува? Защото 
имаше две системи, госпожо, две! И те воюваха помежду си! Ние се оказахме в 
двора на едната. Никой не ни е питал къде искаме да бъдем. Като родителите, 
които не можем да избираме. Един ден прозрях, че ако заобичам двора, в кой-
то са ми отредили да живея, ако подредя свое кътче с обикновени радости и 
удобства, животът ми няма да е чак толкова непоносим! Трябваха ми работата, 
семейството – подобно на хората от другата страна... Тогава? Тогава не е нужно 
да страдаш за онова, което нямаш или ти забраняват да имаш. Достатъчно е да 
се наслаждаваш на позволеното и извоюваното от теб!

ТЯ: Браво, професоре! Брависимо! (ръкопляска) Каква ведра философия! 
Вие наистина ме вдъхновявате. Хайде по този случай да обелите още един мор-
ков. Този път за салатата. 

ТОЙ: Край на морковите! Край на зайчето меню и на зайчите сърца в свад-
ливата ти държава! Само да пожелая, и ще обявя гладна стачка.

ТЯ: Мигар? А прословутият ви апетит? А инстинктът ви да поглъщате вся-
ка вкусна хапка, която се изпречи на пътя ви? 

ТОЙ: Надценявате ме, скъпа, надценявате ме.
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ТЯ: И още как! Сигурно си въобразявате, че през моите очила изглеждате 
гарантирано розов и съвършен. Но – край! Оправяйте се сам. 

ТОЙ: Ето, пак!

ТЯ: Точно така! Няма да се примиря със сметката. Онази, голямата, след 
безкрайната вечеря на нашата заедност. Искам вие да платите по-голямата по-
ловина от нищото на нашия живот, докато си дояждате десерта. А не аз. Раз-
бирате ли?

ТОЙ: (Речитативно, припряно.) Разбирам, разбирам, разбирам... Всичко 
разбирам. В края на краищата нещата опират все до плащането на сметката.

ТЯ: Налага се! 

ТОЙ: А защо си мисля, че честта винаги е била моя... Или греша? 

ТЯ: Не грешите. Парите си бяха ваши. 

ТОЙ: Но търпението – твое.

ТЯ: Точно така. Виждате ли как започвате да разбирате.

ТОЙ: Как? Нима вече не съм виновен за всичко? За мамичка, за достопо-
чтената госпожа Рейс, за неудачника си баща, който през по-голямата полови-
на от живота си изобщо не ме разпознаваше... Само че, мила, пропускаш един 
много важен факт. Незначителен и много важен. Съдбовно важен! Впрочем не 
си ли се питала защо винаги бях толкова виновен? Самотно виновен?

ТЯ: Но какво искате от мен, професоре? Не разбирам накъде биете.

ТОЙ: Разбираш, мила, разбираш. И още как! (повишава глас) Самотно ви-
новен означава да не делиш нищо с никого! Да няма с кого да поделиш дори 
неодобрението към самия себе си. С досадните му причини и следствия. Аз 
нямаше с кого да го направя! А трябваше. Например – с теб!

ТЯ: Сега ме плашите!

ТОЙ: Най-сетне! Хвала тебе г.... (прави знак, все едно че си заключва уста
та) Най-сетне и ти да се почувстваш заплашена. Не, не... поне малко виновна. 
Защото беше патентовала ролята на добрата, на грижовната – хайде да не го 
увъртаме – на съвършената половинка. А аз? Някой попита ли ме дали съм 
съгласен? Дали не очаквам, поне мъничко, понякога, да бъдеш като другите 
жени. Да кажем – прилично ревнива. И все пак ревнива! Или да ми се караш, 
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когато си зарязвам чорапите насред стаята! Да ме оставиш веднъж в годината 
без изпрана и изгладена риза. За да почувствам, че те има!

ТЯ: Но аз...

ТОЙ: Да, ти! Ти правеше всичко, за да разбера, че съм нищо без теб. Точно 
така мила, не аз, ти ме открадна за себе си. Завърза ме като магаре за ясла. Само 
че ясла, препълнена със сочна и хрупкава трева. И не престана да ме тъпчеш, 
да ме тъпчеш, докато оборът не се превърна в крепост. Розова, самодоволна 
крепост, в която не ти остава нищо друго, освен да преяждаш и да чукаш... 
Именно, именно, да чукаш! (Забранявам да си запушваш ушите!) И когато най-
сетне ме отвърза, беше сигурна, че никога няма да избягам.

ТЯ: Иска ви се да е така. Ако имахте поне малко достойнство, щяхте да 
признаете, че се страхувате. От свободата да избягате. И от тази да избирате. 
Въобще от всичко, което ще Ви промени. Какво да се прави, животът с мамич-
ка... 

ТОЙ: Дрън-дрън-дрън! Непрекъснато ти се привиждат жени, които ме ма-
нипулират. Единствена ти ме обгрижваше просто така... нали?

ТЯ: Но...

ТОЙ: Не ме прекъсвай, този път ще говоря аз! За да разкажа за лъжливото 
кръвожадно животно в кожата на магаре. Обикновено дърто магаре, на което 
не се отказва нищо. Особено у дома. Най-много в леглото. Между чаршафите 
със сини детелинки... Помниш, мила, тези умопомрачаващи чаршафи? Разбира 
се, кой би дръзнал да ги забрави!... Домъкна ги отнякъде веднага щом заживях-
ме заедно. Свети От..(че), каква безвкусица! Но аз бях доволен. Предоволен! 
Можех да паса на воля между сините детелинки и да дразня перверзното въоб-
ражение на онези пръчове от катедрата. 

ТЯ: Сега аз ви забранявам... Забранявам ви да говорите така!

ТОЙ: (самодоволно) Хайде де! Обичам да ми завиждат. 

ТЯ: Вие сте непоносим.

ТОЙ: Поносимо е само безличието, мила.

ТЯ: Намеквате ли нещо, професоре?

ТОЙ: Опазил ме Б... Просто се любувам на абсолютното си незабележимо 
щастие.
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ТЯ: Признавам, че съм от хората, които имат таланта да остават незабеле-
жими. И както благоволихте да отбележите – необходими. Това също е качество.

ТОЙ: И то какво, и то какво! Едно от неизброимите ти качества. Защо не 
най-важното. Кой знае...

ТЯ: Аз.

ТОЙ: Какво ти?

ТЯ: Аз зная. Освен това зная какво ми е струвало.

ТОЙ: Ето на, вече е време за сметката!

ТЯ: (тихо, занесено, тъжно) Сметката е платена, господин професоре. При 
това много отдавна...

ТОЙ: И как, моля ти се? Без да си вадя портфейла? Рано или късно щях да 
разбера...

ТЯ: Но не разбрахте. Това бе целта. 

ТОЙ: И? 

ТЯ: Нищо. Не разбрахте и останахте верен на себе си.

ТОЙ: Ако намекваш за хер Майер и предложението му, няма какво да до-
бавя. Не понасям думата „невъзвращенец“. Какво остава да й поверя живота 
си. „Невъзвращенец“ – как звучи само, а? Като диагноза! Не – направо присъда.

ТЯ: Но ние без друго бяхме невъзвращенци. В собствената си държава.

ТОЙ: Аз не се чувствах така, за тебе не знам.

ТЯ: Бяхме! Бяхме заключени и сами. Толкова сами... Колкото може да бъде 
човек сред милиони със същата съдба. Или и вие вярвате в мита за балканската 
Швейцария. Която обаче ни забраняваха да напуснем. И в която сега никой не 
желае да се завърне...

ТОЙ: ...Избрах да присъствам на погребенията на родителите си! Вместо 
да страдам от разстояние.

ТЯ: Но аз не ви съдя, професоре. 
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ТОЙ: Защо, и за това ли е късно?

ТЯ: Да, късно е. (малко занесено) Закъсняхме да бъдем щастливи. Преди 
това – да бъдем свободни! Безбожно дълго закъсняхме. Май се разминахме с 
голямото щастие, а? Взели го мътните! И какво, ако днес можем да говорим, 
каквото си искаме, и да живеем, където си искаме... (отрезвено) Всъщност – 
можем ли?...

ТОЙ: Не съм съгласен... Срещнахме се точно когато трябваше, бяхме, за-
щото трябваше да бъдем. И, знаеш ли, за разлика от теб не се чувствам закъс-
нял! За нищо!

ТЯ: Понякога сте малко романтик...

ТОЙ: Може и да съм.

ТЯ: Вероятно за това ви обичам...

ТОЙ: Не зная, не зная. Все същият страх, все същата трева...

ТЯ: Ха, вие за онази ли? 

ТОЙ: За същата. С която обрастваха ушите ни. Нали си спомняш, тогава 
всичко имаше уши. Дори стените... Беше опасно да се мисли, камо ли да се го-
вори. Навсякъде – конспирации!

ТЯ: Откъде-накъде конспирации, професоре! Бяхме само тримата. В най-
обикновен шумен ресторант край Цюрих. След онази конференция, за която 
толкова трудно се вредихме да заминем. Какви ти уши... Ах, чакайте, чакайте! 
Да не би да... Господи! Мамичко, моя, емигрантска! Значи сте се страхували от 
мен! (ехидно) Имали сте едно наум! Не, това е невероятно. Ха-ха-ха! Гледали 
сте недоверчиво любимите си прасковено розови ушички, които толкова мно-
го обичате! (имитира го) „Вие, две малки, прасковено розови ушички, вземате 
ли за законен съпруг тук стоящия професор?“. А ушичките казват: „Да, вземаме 
го, щом толкова много ни обичат ръцете му!“. Подлец!

ТОЙ: Как не! Ти непрекъснато преиначаваш! И преиграваш. Да, да, преи-
граваш, при това безобразно. Даваш ли си сметка, че това е най-ужасното от 
всички ужасни неща, които някога си ми казвала. Сигурно защото освен не-
щастен трябва да се чувствам и виновен!

Хуква към пианото и започва нервно да свири... Между тоновете се чува 
гласът му: „Не те слушам! Не чувам! Не искам да те слушам!“. После пак така 

Сава Василев • Трева за морските зайци



100 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

внезапно спира да свири, изправя се и се обръща, гледайки втренчено към 
жената.

ТЯ: Не, не ви искам виновен. Макар че когато се запознахме, вече бяхте 
придобили този навик... (потихо и малко отнесено) Не ми трябвахте нито не-
винен, нито виновен. Трябвахте ми мъничко силен и мъничко мой. Само мой. 
Толкова много ли поисках, Господи?...

ТОЙ: Като те слуша човек...

ТЯ: ...ще разбере каква глупачка съм била.

ТОЙ: Е точно за това сега няма да споря. Но ако искаш да знаеш, и аз мога 
да се сетя за нещо по-така...

ТЯ: По-така?

ТОЙ: Именно, по-така. За нещо, от което да се срамуваш. Тогава – край с 
историята за мушморока-инженер. За маминото синче, което се старае да уго-
ди на всички! Дори сега, след толкова години...

ТЯ: Наистина, след толкова години... Знаеш ли, мили, от всичко изгубено, 
пропуснато, задигнато най-трудно се примирих с откраднатото помежду ни. 
Питам се кой отмъкна повече – „нашата“ мама, международният (простете – 
международната) МИР или милиционерската ни държава.

ТОЙ: Не зная. Както винаги, ти прекаляваш. И да ти кажа ли? Тогава всич-
ки за всичко виняха международното положение. Така беше най-безопасно. 
Каквото и да става – все международното положение виновно. А аз само исках 
да бъда верен. На всички ви. Или поне се стараех да бъда такъв...

ТЯ: А не е трябвало!

ТОЙ: Как не е трябвало?

ТЯ: Не си е струвало! Човек има право на избор, нали? Аз избрах надежда-
та един ден ще бъда част от вас... Част от дома, от книгите, от леглото ви. Бях 
масата, на която се хранехте. Чашата, от която пиехте. А вие?.. Не бих искала да 
бъда на ваше място! Всяка вечер сте си лягали до ухо, вместо до човек. Правили 
сте секс с ухо вместо с вагина... Стараели сте се да изпускате по-малко газове, за 
да не донеса, че замърсявате скъпоценния ни социалистическия въздух...

ТОЙ: Но, скъпа...
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ТЯ: Спасявах ви толкова пъти! Този път отказвам да ви спасявам!

ТОЙ: А аз отказвам да бъда спасен!... Но ще си доям допълнителното от 
супата.

ТЯ: Допълнително няма, професоре! И няма да има. Край с допълнително-
то! Ето на, тенджерата е празна. Дъното е обрано. Животът ми е изтрит.

ТОЙ: Но защо?

ТЯ: Не зная... А може би отказвам да разбера? Аз също се страхувам. По-
вече от другите, повече от вас. Все едно дали ми вярвате. Отначало мислех, че 
е достатъчно да бъда близо до вас, за да бъда щастлива. Вярвах в простичките 
неща. Например, че светът започва и свършва с един мъж и една жена. Така е 
направен. И нищо друго не си заслужава цената. Аз бях в този свят, професоре! 
А вие?

ТОЙ: Хайде, хайде! Знаеш какви бяха времената. Несигурност, врагът деб-
не отвсякъде. Признавам, направиха ни прекалено подозрителни. Станахме 
жертви на собствената си мнителност.

ТЯ: Не всички, не всички!...

ТОЙ: Да... чувствах се особено. Чувствах се... въвлечен, изобщо някак не-
сигурен... Несигурен по принцип.

ТЯ: Това не ви оправдава. Ако само за миг сте допуснали, че нарочно Ви 
шпионирам. Че съм била доброволен доносник! Юда с мензис!

ТОЙ: Казах само, че се чувствах въвлечен... При това в нещо много опасно. 

ТЯ: Наистина беше опасно. Стана опасно. В мига, в който подписах декла-
рация да ви следя и да доноснича за всичко нездраво, което може да ви изкуши. 
Или, не дай Боже, да ви постави в услуга на чужди интереси.

ТОЙ: Ти си луда!

ТЯ: И онзи от службите ми казаха същото. При това още първия път.

ТОЙ: И колко пъти така?

ТЯ: Много. Докато ги убедя, че съм досадна и безобидна глупачка, която 
хленчи за брак и се страхува, че може да бъде изоставена.

Сава Василев • Трева за морските зайци



102 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

ТОЙ: И това трябва да ме радва?

ТЯ: И още как! Можеше да бъде някой друг. Пардон – някоя друга. Впрочем 
не сте ли се питали как нашата обща приятелка, нейно МИР-но сиятелство си 
уреди задграничен паспорт? А след това и задграничен живот?

ТОЙ: Не съм. И не искам да зная! Омръзна ми от конспирации. Навсякъ-
де, във всичко само ченгета, разработки, доносници, агенти. Все някой някого 
пасе и праща на майната си...

ТЯ: ... а аз разказвах ли, разказвах. За нашата мамичка, за разхвърляните ви 
чорапи и изневери, за онази ужасна шапка... Каквото ми дойде наум.

ТОЙ: И нито дума за господин Майер?

ТЯ: Нито една.

ТОЙ: Тогава защо?...

ТЯ: За да не съжалявам. След Цюрих намразих всеки миг от нашето завръ-
щане. Това можеше да приключи – веднъж и завинаги! Безпаричието, пропа-
гандата, страховете ни, моята вина... Трябваше само да изпуснем Часа! Да се 
разминем с Обратния полет... На другия ден ме накараха да пиша. Да пиша и 
да разказвам, да разказвам и да пиша, докато изгубя нишката на идиотските 
си брътвежи... Но аз не я изгубих! За по-убедително ви изкарах... какъв ли не. 
Всичко друго, не и герой, който се опитва да надхитри системата и да забогатее.

ТОЙ: Излиза, че трябва да ти благодаря за... образа.

ТЯ: Може и така да се каже. Но целта бе постигната. И което е по-важно, 
самият вие нищо не заподозряхте.

ТОЙ: Но защо?

ТЯ: Защото не бях сигурна какво ще наговорите, ако ви притиснат. Тогава 
всичко, изречено от мен, отиваше по дяволите. Самата аз отивах по дяволите. 

ТОЙ: И поради това станах безобиден кариерист, страхливец и похожде-
нец.

ТЯ: Нещо такова.

ТОЙ: Нещо? Такова?
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ТЯ: Просто заложих на истината. И спечелих!

ТОЙ: Нечувано! Невероятно! Та ти, ти... Ти си истинско чудовище!

ТЯ: Само че доброто домашно чудовище, на което може да се крещи, ко-
гато супата не е достатъчно гореща, или ризата не е перфектно изгладена. Без 
басти и ръбове.

ТОЙ: Да, без басти и ръбове. Излиза, че си изглаждала всичко, дори опас-
ните неща...

ТЯ: Някой трябваше да го прави. За да оцелеем. И двамата!

ТОЙ: И оцеляхме ли?

ТЯ: Така изглежда. То е като... супата. Кипва се умерено количество тър-
пение, добавя си щипка хитрост, но от всичко най-ценна е дозата мълчание. 
Иначе мяташ да се вари, каквото имаш под ръка. Или каквото можеш да си 
позволиш...

ТОЙ: Приличаме на нашите зайци. Никой не подозира, че съществуват. А 
нещата имат смисъл само ако някой знае за тях. 

ТЯ: Без друго нямаше да ни повярват. Лично на мен ми е все едно...

ТОЙ: Спомням си всеки миг от онова пропадане на Високото пасище. Цеп-
натината в ръждавеещата трева, невероятната пещера, случайния скок във вре-
мето. Сякаш се спуснахме с асансьор хиляди години назад под златното плато 
на мъртвите. Странни погребения на хора, наследили други, още по-странни 
– от крайбрежните пещери... 

ТОЙ: Те също са били сами. Имали свой живот, свои тайни. Тогава откри-
хме онази рисунка върху скалите.

ТЯ: Открихме най-странния биологичен вид и не споделихме с никого. 
Дали не ощетихме науката?

ТОЙ: Не, нали преди малко каза, че никой нямаше да ни повярва. 

ТЯ: И все пак двамата единодушно решихме, че е морски заек, нали?

ТОЙ: Май за пръв път бяхме на едно мнение... Всяко животно от сушата 
има свой солен или сладководен събрат – водно конче, морска лястовица, ри-
ба-папагал, морска котка, тигрова акула, морски лъв, морски таралеж, морски 
вълк... А виж, за морски заек май никой Отгоре (сочи с пръст) не се е сетил...
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ТЯ: Как никой? Щом го е нарисувал, значи някой се е сетил. Човекът е при-
турил от себе си, за да поправи пропуснатото... 

ТОЙ: ...Тогава видяхме тревата. Тя растеше току под муцунката му. А той – 
току-що излязъл от морето на паша, нехаещ за целия свят.

ТЯ: Съвсем синя трева за червените зайци. Дори боята по стените изгле-
ждаше свежа, сякаш сега положена върху скалите... Тогава вие, професоре, взе-
хте туфичка от Високото плато на мъртвите. И ми я подадохте вместо цвете.

ТОЙ: Това беше нашата трева, от нашето място. Обещахме си да я отгледа-
ме, докато добие истинския си цвят и стане синя като очите ти.

Внезапно Тя става от стола и ляга по корем, опирайки ухо върху пода.

ТЯ: Тихо! Усетихте ли нещо.

ТОЙ: (шепне като нея) Не.

ТЯ: Аз усещам. Със стомаха – не, с диафрагмата усещам как се катерят на-
горе. Стъпало след стъпало. Лапичка подир лапичка... Етаж след етаж...

ТОЙ: И миналия път беше така. Нищо не чувам.

ТЯ: Размина се... (изправя се) Май е време да тръгвам...

ТОЙ: Не, сега е най-опасно.

ТЯ: Все едно, трябва да прескоча до магазина...

ТОЙ: Магазинът може да почака. И така сме си добре.

ТЯ: Ако не се налагаше, въобще нямаше да излизам. Вече има храна по 
домовете, а не можем да си поръчаме.

ТОЙ: Не можем... Кой е луд да се катери 16 етажа и да слиза още толкова. 
Откакто спряха асансьора, сме като заточени на пустинен остров.

ТЯ: Толкова пустинен, че те е страх да не настъпиш някого, когато се опи-
таш да го напуснеш.

ТОЙ: Вчера настъпих една фльорца на опашката за автобусни карти. Така 
се разписка...
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ТЯ: Казах ви да не излизате, професоре. Аз съм свикнала с опашките. Тол-
кова години се редя вместо вас... Спомняте ли си мензата?

ТОЙ: О, ти там беше ненадмината.

ТЯ: Как иначе! Разни асистенчета, студентчета... Хайде де! Някой се опитва 
да пререди хабилитираното тяло, а аз – хряс! – с токчето право върху пръстите.

ТОЙ: Ти... ти си моят ангел хранител. И въобще, харесва ми да живея така...

ТЯ: Защото не Ви се налага да слизате два пъти на ден, за да пазарувате и 
да изхвърляте боклука.

ТОЙ: Какво от това! Огледай се наоколо, най-сетне сме сами. Съвсем сами. 
Съседите не ни забелязват. Всъщност ние нямаме съседи. След последното зе-
метресение евакуираха целия блок. Нас в бързината забравиха.

ТЯ: Не съм сигурна, че въобще ни запомниха.

ТОЙ: И за какво ти е проклетото слизане? Знаеш ли, аз и тогава, когато 
работеше асансьорът, се страхувах. Страхувах се да не пропаднем в бездънната 
шахта и да останем в нея завинаги. А животът над нас да плува като малко и 
непостижимо светло петно...

ТЯ: Но се случи точно това, признайте си!

ТОЙ: Може би. Само че се случваше дълго, съвсем по човешки. Трябва да 
проумееш, че имахме достатъчно време.

ТЯ: Дори предостатъчно. Но за какво?!

ТОЙ: Как за какво! За да остареем. За да намерим Смисъла.

ТЯ: Толкова дълго... Аз го намерих в мига, в който ви видях и докоснах.

ТОЙ: А аз, когато разбрах, че една от трите най-важни жени в живота ми 
ще остане с мен до края... 

ТЯ: (разчувствано, но и колебливо, малко заядливо) Убеден ли сте?

ТОЙ: Напълно.

ТЯ: А аз не.
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ТОЙ: Правиш го, за да ме дразниш. Късно е да променяме каквото и да 
било. И ти го каза...

ТЯ: Казах друго. Все едно... 

ТОЙ: Не може ли просто да живеем! 

ТЯ: Слава Богу, правим го отдавна. И какво от това?

ТОЙ: Важното е да не се предаваме.

ТЯ: В това ли е Смисълът?

ТОЙ: Кой знае. Сигурно ще ни се разкрие накрая, преди да се възземем 
върху крилете на душите си.

ТЯ: А ако и след това не разберем?

ТОЙ: Ще отидем по-нагоре, още по-високо... Ще докоснем небето!

ТЯ: Защо ни е да го знаем тогава? Защо ни е да откриваме смисъла на жи-
вота след самия живот?

ТОЙ: За да сме сигурни, че нещо продължава. Че не свършва с нас – зави-
наги и тук, на земята.

ТЯ: (ослушвайки се) Ето пак.

ТОЙ: (малко насмешливо) Стига, мила! Имаш преголямо въображение 
или боледуваш от най-странната болест на света. Трябва да ти сложат диагноза 
„сеизмичен гъдел“.

ТЯ: Но аз ги чувам, професоре. Елате, ето така, легнете по гръб до мен и се 
отпуснете върху нашето пасище. (Двамата лягат по гръб, хващат ръцете си 
и гледат нагоре). Чувате ли трополенето на меките лапички по стъпалата? Ето, 
туп-туп, туп-туп. Стъпало след стъпало. Идват отдалече, отвъд дъното на мо-
рето. Хиляди, стотици хиляди огненочервени животинчета препускат нагоре 
към нашата синя трева...

ТОЙ: Предпочитам побелелите зайчи гърбове на вълните. Обичам да ги 
гледам оттук и да мисля за... мама.

ТЯ: А за мен?
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ТОЙ: Разбира се, и за теб.

ТЯ: Добре, много добре... (Внимателно се изправя.) Стойте така и не мър-
дайте. Мислете за мен, за мамичка, за всички любими жени, само не мърдайте.

ТОЙ: Не мърдам. А ти не се бави. Искам да си наблизо. Винаги. Иначе ще 
умра.

ТЯ: Няма да умрете. Никой от нас няма да умре. Все още сте онова силно и 
кръвожадно животно. Скътала съм ви малко пари за сочна мръвка...

ТОЙ: Страх ме е. Сякаш виждам през покрива с обратната страна на бино-
къл последния етаж на небето. Толкова е далеч. Значи дълго, много дълго ще 
пропадаме...

Тя внимателно открехва стария гардероб и измъква голям олющен куфар. 
Помъква го колебливо към вратата на стаята, като от време на време спира 
и се чуди дали да го върне на местото му.

ТЯ: Добре, аз тръгвам...

ТОЙ: Нали ти казах, не бива. Сега е най-опасно.

ТЯ: (на себе си) Опасно е, но поне един от двама ни може да се спаси. (По
сле повисоко, към него) Като се върна, ще отидем заедно до терасата да полеем 
тревата. Май вече е синя, точно толкова, колкото трябва. Ако и днес оцелеем, 
ще имаме всичкото време на света!

Отваря врата и подпира с нея куфара. Сега е на прага. Чува се тътен, по
сле все посилно бучене, всичко в стаята звъни и се тресе. Професорът е опрял 
длани о пода и трепери подобно на космонавт в ракетна кабина преди излита
не. Сякаш е забравил за жената. Не я вижда, не знае дали все още е в стаята. А 
тя се държи за отворената врата и гледа отчаяно куфара.

ТОЙ: Смили се над нас, Боже! Нахрани ни с най-сочната трева и ни дай 
най-тихите води. Вече зная, че си направил света заради един мъж и заради 
една жена, но си забравил да убиеш змията. Съчетай ме с Жената и ще стигна 
до просветлението на тези, които обичат и са обичани.

Следват страшен гръм и пълна тъмнина. Двамата изчезват. Когато от
ново се появяват, тя е сложила длан върху главата на коленичилия в нозете й 
мъж. Професорът е вдигнал към нея едната си ръка и й подава стръкче трева. 
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После се изправя и застава смирен пред нея. Виждаме двамата да протягат 
ръце към лицата си и да хващат ушите на другия. После ги чуваме да изричат:

ДВАМАТА: Вие, две прасковено розови ушички, вземате ли тук присъст-
ващия мъж (жена) за свой верен спътник и приятел во веки веков, през всич-
ките ви отредени светове и животи?

ГЛАС ОТГОРЕ: Бъдете благословени!

ГЛАС ОТДОЛУ: Бъдете проклети!

В този момент прожекторите осветяват две фигури, досега останали в 
сянка. Това са манекени с широкополи шапки – единият тъмен, другият све
тъл. Върху врата на първия е преметната аксесоарна змия от пера, а върху 
другия се спуска огърлица с едри камъни. Следени от окото на прожекторите, 
те се разотиват в двата края на сцената и изчезват. Звучи мотив от музика
та, която е свирил професорът преди това на пианото. От тавана се спуска, 
подобно портрет или икона, голямо платно, покрито със сини детелини. Сред 
тях, един срещу друг, почти изгубени сред цветните петна, са застанали на 
задните си крака два червени заека. От позата не става ясно дали са се спреч
кали, или се гледат влюбено...

Бележка: въпреки официалната „вие“ форма на обръщение от страна на 
жената към професора, графичното й означаване е нарочно пренебрегна-
то. Официално, официално, ама чак толкова...
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Неда Антонова

НА ПРИЯТЕЛИТЕ

Не бойте се, деца,
от смъртта.
Тя е вашето равенство
с великите.
Пазете се
от равенството
с нищожните.
То е вашата смърт.

Не бойте се, деца,
от хулите.
През тях преминете –
към бъдния ден,
когато
всеки от вас
ще бъде сравняван...
... със себе си.

Не бойте се, деца,
и от ласките.
Само... отдалечавайте
съвършенството.
Защото
никой не знае
какво ще правим,
след като станем
вече
съвсем съвършени...

ЕЛЕГИЯ

Есента няма да дойде,
приятелю.
Есента
няма да бъде.
Лятото е безкрайно
и
душно
като стрелбище,
а аз съм уморена
от напразна сеитба
на толкоз дървета.,
от измолваните
за тях
дъждове...

Сега стоя
под едно
отчаяно слънце
и
нямам дори
своя собствена
сянка,
за да ми стане посока
нанякъде...

За да ми бъде
посока
към Нея –
към свирепата есен
в която
плодовете
ще умъртвят
дърветата...
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ПРОЛЕТНА НОЩ

Чуваш ли,
реката
се съблича!
Тя към брега
пристъпва бавно
на сухо
дрехите си да остави
и към коритото
се връща –
да се окъпе...
Играе
бялата й сянка
във изворния хладен
ритъм,
а светлото й тяло
тръпне
от обещаващо
незнание...

Завий ме с дъх!
На устните ми е студено.

РАЗСЪМВАНЕ

Като билкова топла река
нощта бавно течеше край нас,
а ние бяхме
мъничък остров сред нея
и
искахме да ни отнесе...
Но само синият вятър донесе
сенки на хора,
звук от чешма
и ни спомни разсъмването...
И ние,
които боготворяхме деня,
светлината
и
човешкия говор,
в този миг пожелахме
слънцето да е мъртво
и
вярвахме,
че светът ни дължи
тази справедливост...

После
всичко се свърши.
И нощта.
Тя не беше най-хубавата.
Тя беше
само
последна.
И
това й стигна,
за да остане
единствена...

Из книгата „Повторими неща“, С., БП, 1969 г.
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Атанас Коев

НОЩЕМ

Елате ми на гости тази вечер. 
Прозорецът отворен ще се мята 
като крило на птица. И далечен 
ще ни се струва пулсът на земята.

Ще разиграваме щастливи драми. 
Ще се преструваме, че сме доволни 
Докато легне най-подир жена ми 
да досънува своя слънчев облак.

Тогава ще отприщим наште песни. 
Чешмата, както винаги, ще капе. 
Съседите ще се гневят – чудесно! –
и ще се стряскат във съня си грапав.

И нас ще обвиняват, че не могат 
да натъкмят везните си така, че 
хем съвестта им да е чиста, строга, 
хем да не могат като нас да плачат.

Къде сте, мои ангели рогати?! 
Прозорецът отворен се разчекна 
да се тресе от сприхавия вятър... 
Или от самотата, в крайна сметка.

ПОЕТ

Той всяка вечер се прибира късно –
когато и щурците са заспали.

По коридора не върви на пръсти.
Цигарата си дълго в хола пали.

И често по етажите смехът му
се блъска във приспаната ни съвест.
И думите — подобно змии – плъпват,
за да го стегнат в хладния си пръстен

Не огорчавайте поета! Спрете!
Не го съветвайте да бъде кротък!
Той нощем преговаря с боговете!
да има хляб – и хлябът да е топъл.

Не унижавайте поета! Той е
човекът, който тайно се тревожи,
че някой може да взриви покоя,
когато сме във брачното си ложе...

Или – добре... Капнете му отрова
във чашата... И свещ му запалете!..

Той толкова отдавна е отровен,
че даже няма и да я усети...

Антология „Света гора“
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ПРЕД ГРОБА НА ВАСИЛ ПОПОВ

Това е всичко.
Борил се, живял...
оспорван, неоспорван, премълчаван...
Сражения изгубил...
Побеждавал...
Сега за пръв път – безпощадно цял.

Надгробни плочи – скръбни словеса.
Признания –
       закономерно късни...
"С пръстта се слива..."
"От пръстта възкръсва..."
А аз не виждам пръст, а – небеса.

На колене!
   ...Земята е олтар...
Сигнал за полет пак тръби тръбачът.
Сърцата ни инфарктно ще изплачат
пред гроба на поредния Икар.

Животът ни е тъй дребнаво прост.
Смъртта ни дебне нейде из засада.
Остава тоя,
  който в полет пада!
А другите – живеят.
  Под въпрос.

БАЛАДА ЗА НОЩНИТЕ ПОЛЕТИ

  В памет на Владимир Висоцки

В една от тия вечери, когато с тебе бяхме, 
хазяйката крещеше, че сме невероятни.
Милиция извика тя.
   Началникът дойде. 
– Каква е тази мистика?
   И кой нощта краде?

А ний нощта щурмувахме с душите си огромни, 
преди да се сбогуваме в невероятен спомен.

Не беше ли нелепост сънят в такива вечери? 
Китарата свирепо за полети зовеше. 
Ехтеше цяло Търново.
   И хълмите ехтяха. 
Ах, тия стари хълмове! –
   история ли бяха?

Сега синът ми пита:
   – Висок ли е Висоцки?... 
...Той беше като птиците.
     И литна нависоко...

Антология „Света гора“
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Илия Топчиев

Тогава... помниш ли? – ний бързахме;
ти искаше да видиш Рим,
аз – коня на Лициний първи
насред града непобедим...

Гърмеше нейде Колизеят
със „Вива Цезар!“ – а в града
вглъбено, монотонно, пеещо,
фонтанно шепнеше вода.

Към нея ме поведе... После нощта
прииждаше с крила
очернени.
   И всички гости –
в мистичен, древен ритуал –
захвърляха монети бронзови,
край тях и твоя полетя,
са надеждата за срещи нови...

И дълга после бе нощта
в пространствата от нас незрими...

За времето не ми е жал! –
монета с образ патиниран
сега в ръката си държа.

... Вас къде ви има, езера,
клокочещи и ведри водопади
и вас ви има в неизвестен край
за птици и цветя –
   неземна радост.

Не вярвам да са някаква игра
в ума на пътника – пустинно жаден –
далече от Багдат замръкнал сам,
в небето на надеждата загледан...

И теб те има – вярвам го и знам –
жена магична и жената медиум,
пред гения която се яви.

... И той запомни чудното мигновение...

Ела.
 И шепота ще доловим
на капки в думи още неявени.
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Димитър Донков

СЛЕД ДЪЛЪГ ПЪТ, прехвърлил хребета на дните,
под синьото на облаци и утрини вървял,
след зими страшни,
с вяра и предесенна слана в очите,
аз ида
час от Аспаруховия вал.
Аз ида
като зов, въпрос и клетва –
от Плиска ида, ида от Преслав,
аз ида от далеко,
 а нозете си оставих в Търново,
  в Асеневата черква,
и в тебе вярвах...
 Тъй и оцелях.

И днес
аз нося още участта нелека
да бъда жив във този нелиричен век...

Случайно не умира никога поета
и никога случайно не остава жив!

1.

Бяло е... Невероятно бяло.
Съмва ли се или мрак ще се роди?
От зачатия небето натежало
като стих заченат ми тежи.

Вярвах. И на вярата си пред олтара
боголюбиво, като фанатик стоях...

В такава белота –
човек със нещо се прощава.

Боже,
колко много истини разбрах!

Зная ги
от пътищата на България
изминати със вехт костюм на автостоп,
от казаните
и неказаните думи по събрания,
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от септемврийската молитва на един обесен
поп.

От страшното безветрие на клетвите,
от огъня кафяв на две очи ги зная,
от обичта – анахронизъм за това столетие...

Не, няма истини,
които да прощават!

2.

А може би,
а може би е твърде рано.
Ще ме сведат като фиданка доземи...
И аз ли
като моите събратя неразбрани
на трийсет ще си ида?
 ... А синът ми
ще онаследи
куп тетрадки,
няколко десетки тома,
снимки на приятели и нито лев?...

Истинските пътища са много кратки,
нямат местожителство, нито адрес.

По тях вървях по хребета на дните.
По тях изминах земния си път пеша.

И днес не жаля, че слани предесенна тъга в
очите,
в очите ми – две есенни гнезда...
Те спират пак при родословния ми корен
и аз съм пак от тях вечерник приласкан.

... Изгаря залезът. Кръвта се моли.

И вечери смълчания Доспат балкан!

Откъс от „И дъх, и глас... (или разговор с тебе в Доспат)“, поема –  
из книгата „Рождество“. ИК „Неделник“ ООД, В. Търново, 1996.
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Теодор Оанка

Теодор Оанка е професор, доктор на филологическите науки. Роден в гр. 
Крайова, Румъния през 1941 г. Завършва висшето си образование във Филологическия 
факултет на Университета в Клуж Напока (1965). Като професор чете лекции по 
съвременен румънски език, история на румънския език, ономастика и диалектология 
в Университета в гр. Крайова. През 1976–1979 г. е лектор по румънски език във 
Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий“. Автор е на 14 книги 
(някои от които в съавторство) и над 70 студии и статии в специализирани 
издания, включително в България и Италия. През 2006 г. публикува сборник с малки 
театрални пиеси под заглавие  „Кралския салон“. Сътрудничи в почти всички румънски 
литературни списания с кратки разкази и етюди.

ЦАРСКИЯТ САЛОН

Комедия

Действащи лица:
Л ю д о в и к ХIV (Марин Петреску)
Н а п о л е о н  Б о н а п а р т (Петре Маринеску)
К а р о л  Б р е б е н е л
Б о л н о г л е д а ч к а т а (Женика)
Д и р е к т о р ъ т
Д о к т о р ъ т
М е д и ц и н с к а т а  а с и с т е н т к а
Н и н е т а
П о л и ц а я т
Е д и н  в о е н е н  с  м а с к а
Д р у г  в о е н е н  с  м а с к а

Болничен салон с три легла. До всяко легло има нощно шкафче с лампа. 
На една маса има три папки и една етажерка с книги и списания. На преден 
план, вляво, има врата, която води в коридора. В дъното, вляво, е врата
та на банята. На стената вдясно е прозорецът. Две легла са перпендику
лярно на стената вдясно, а друго легло е по продължение на стената в дъ
ното. Н а п о л е о н  и  Л ю д о в и к правят гимнастика пред затворения 
прозорец.

Н а п о л е о н. Не си ли свикнал да броиш, когато правиш гимнастика?
Л ю д о в и к. Но, да.
Н а п о л е о н. Не те чувам.
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Л ю д о в и к. Броя наум и те моля да не ме прекъсваш.
Н а п о л е о н. Разбрах. Аз броя през шепот.
Л ю д о в и к. Докога броиш?
Н а п о л е о н. Сега ти ме прекъсваш.
Л ю д о в и к. Става дума да се обръщаш със „сир“. Аз съм Людовик XIV 

и преди да се появиш в историята, са ме почитали множество поколения.
Н а п о л е о н. Добре, сир, нямам нищо против, но претендирам за съ-

щото. Аз съм Наполеон Бонапарт. Представихме се, когато се запознахме.
Л ю д о в и к. Имате право. Няма спор. Единственото, което ми пречи, е, 

че докторът ми вика „господин Людовик“.
Н а п о л е о н. А на мен ми казва „господин Наполеон“.
Л ю д о в и к. Тези доктори са от буржоазията.
Н а п о л е о н. Целият персонал се състои от буржоа. Трябва да се дър-

жим добре с тях. Контролират всичко и преди всичко бюджетите. Убедих се 
в това според менюто. Под всякаква критика е.

Л ю д о в и к. Нямат никакво уважение. Как отварят уста, как говорят 
глупости. Вместо да кажат „масата е сервирана“, те говорят без никакъв 
срам „преминете на масата!“.

Н а п о л е о н. Де да беше само това. За тях станахме истински куриози. 
Учим ги как да говорят, но нищо не вземат. Липсва им умението в общува-
нето. Готово.

Л ю д о в и к. Какво готово?
Н а п о л е о н. С гимнастиката. Отивам в банята. (Взема една кърпа от 

леглото и влиза в банята.)
Л ю д о в и к. Винаги излиза преди мен. Добре се преструва на луд. Не 

е той Наполеон Бонапарт, както и аз не съм римският папа. Има и претен-
ции, че е император, докато аз съм само крал. Какво толкова иска, да вля-
за в неговата свита? А ако е под прикритие? В днешно време можеш да оч-
акваш всичко. Не знаеш кой те предава. Приказката за предаването е стара 
като света. Едни предават други, когато е нарочно, всички си сипват пепел 
на главата.

Д о к т о р ъ т (отваря вратата, показва главата си, забелязва, че 
Л ю д о в и к  е сам, и влиза). Добро утро!

Л ю д о в и к. Добро утро, господин директор! Тъкмо исках да мина днес 
при Вас. 

Д о к т о р ъ т. Да обсъдим нещо по отношение на визитата. Господин 
Петреску, моля Ви да не забравите, когато дойде жена Ви, да мине непре-
менно при мене.

Л ю д о в и к. Как не. Ще минем двамата.
Д о к т о р ъ т. Не, не. Вие останете в салона. Вие сте под влияние на ус-

покоителните. Ако нямате сън, поне се опитвайте да спите. Друго? Всичко е 
добре? Господин Маринеску къде е?
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Л ю д о в и к. Наполеон?
Д о к т о р ъ т. Точно така.
Л ю д о в и к. В банята е.
Д о к т о р ъ т. Няма да е зле, така от време на време по един неконтро-

лиран жест, но без насилие. Всичко за въображението. Привидно, искам да 
кажа, защото ние отбелязваме всеки жест, всяко движение.

Л ю д о в и к. Разбрах. За мотивиране на положението.
Д о к т о р ъ т. Точно така. Нищо не бива да води до съмнение. Така е 

най-добре. Други проблеми има ли? Добре. Ако някой попита, кажете му, че 
е минала визитацията. Довиждане. (Тръгва.)

Л ю д о в и к. Довиждане, господин директор!
Н а п о л е о н (излиза от банята). Направих страшна баня. Няма кой 

знае какви условия, но ние трябва да свикнем със строгостта. Не съм си 
представял, че ще мина през подобен опит. Стигнах дотам да се мия сам. 
Мисля, че не войните са засегнали бюджета дотолкова. Може всеки да по-
твърди, че императорският дворец никога не е страдал.

Л ю д о в и к. Де да беше само това. Ако Ви хареса банята, честито!
Н а п о л е о н. Благодаря. Можете да отидете, Ваше Величество. (Л ю 

д о в и к взема кърпата и сапуна и влиза в банята.) И този се преструва на 
въртоглав. Мисли, че не съм го пипнал. Да затворим очи и толкова. Само 
така се оправдава засега затварянето ни в това крило на къщата. Вълнения-
та са като че ли винаги изолирани. Тук никой не се притеснява. Ни директо-
рът, т.е. менажерът, ни докторът, тъй като всичко е на място. Единствените, 
които вярват в коронованите ни глави, са асистентките и болногледачката. 
Поне тази, тъй като много малко е грамотна, ни нарича „Ваше Височество“. 
Какво да се прави? Ако трябва да се прости, търпи и край.

Л ю д о в и к (появява се много добре разположен). Взех душ. Превъзход-
на баня.

Н а п о л е о н. Измихте се и от грехове, Ваше Величество.
Л ю д о в и к. Гледам винаги да бъда чист, напудрен и напарфюмиран. 

Една перука ненапудрена, ненапарфюмирана...
Н а п о л е о н. И несресана...
Л ю д о в и к. Сир, това е един вулгарен термин. Срещал съм го в конюш-

ните и се отнася за коне. Елегантността на израза е част от добрите мание-
ри.

Н а п о л е о н (настрани). Еднакво – и едното, и другото. (Високо.) Сир, 
моля за извинение. Искам да Ви кажа, че не сме поканени за закуска.

Л ю д о в и к. Наистина е скандално. И пресата не ни донесоха.
(Чува се чукане на вратата.)
Н а п о л е о н. Сега имаме и двете. Влез!
(Влиза Карол. В едната си ръка държи пластмасова торбичка с лични 

вещи, а в другата болнична пижама и усмирителна риза.)
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К а р о л. Добър ден! Имате ли свободно легло? Тук съм разпределен.
Л ю д о в и к. Тези двете са нашите тронове. Само толкова остана от тях. 

Обществото преминава през тежка икономическа криза. Все пак можем да 
седим в тях легнали или седнали. Това е Вашето легло.

К а р о л. Благодаря. Слага торбичката в нощното шкафче и поставя пи-
жамата и усмирителната риза на леглото.

Н а п о л е о н. С кого имаме честта?
К а р о л (гледа ги с топла усмивка). Карол.
Л ю д о в и к. Чудесно. Истинско очарование е да сте с нас. Позволявате 

ли? (Протяга му ръка.) Людовик.
Н а п о л е о н. С цялата любов. (Подава ръка на Карол.) Наполеон Бо-

напарт.
Л ю д о в и к. Извинете, Людовик XIV. 
К а р о л. Радвам се да се запознаем.
Л ю д о в и к. Извинете, запомних само Карол.
К а р о л. И какъв е проблемът?
Л ю д о в и к. Карол Велики?
Н а п о л е о н. Карол Кинтус?
К а р о л. Карол Бребенел.
Н а п о л е о н. Как го казахте?
К а р о л. Карол Бребенел.
Л ю д о в и к. Не сте... Позововам се на произхода.
К а р о л. Да. Дядо ми имаше този прякор и оттам иде името.
Н а п о л е о н (настрани, към Людовик). Този се преструва на луд. Вяр-

ва, че ни е заблудил.
Л ю д о в и к. Всичко е възможно. Млади човече, ако искаш да се преоб-

лечеш, банята е там.
К а р о л. Благодаря. (Карол си взема пижамата и влиза в банята.)
Н а п о л е о н. Видяхте ли кого ни разпределиха в царската спалня?
Л ю д о в и к. Наистина е скандално.
Н а п о л е о н. Имам чувството, че свръхестествени окултни сили рабо-

тят против нас.
Л ю д о в и к. А ни обещаха, че няма да бъдем обезпокоени.
Н а п о л е о н. А ако и той... (Показва усмирителната риза.) Може би 

това обяснява всичко.
Л ю д о в и к. Сир, позволете ми да Ви противореча. Този предмет за об-

личане няма никакво оправдание за нас. Независимо от обяснението, тряб-
ваше да държат сметка за нашия статут. По тази причина имаме режим на 
предпочитание.

Н а п о л е о н. И много специален. Ако младият човек е разпределен тук, 
мисля, че в дъното трябва да е ръката на директора. Може би по този начин 
и той има покритие.
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Л ю д о в и к. Кой, младият човек?
Н а п о л е о н. Не, директорът. Знаете онази приказка. Въшките с въш-

ките...
Л ю д о в и к. Но е наистина ужасно!
Н а п о л е о н. И вълнения с вълнения.
Л ю д о в и к. Сир, неслучайно сте станали император.
Н а п о л е о н. Чрез волята божия и моето разположение. Що се отнася 

до младежа, ще разберем скоро, след като излезе от банята.
Л ю д о в и к. Предпазливост, много предпазливост. Разклатили са прес-

тола и от интриги, не само от войни. Ето го, излиза.
(Появява се Карол по пижама, доволен от банята.)
К а р о л. Една превъзходна баня, царска бих казал.
Н а п о л е о н. В съгласие с реалността.
К а р о л. Отдавна ли сте тук?
Л ю д о в и к. Не. Но нашето присъствие е добре мотивирано.
К а р о л. Искате да кажете, че в това крило на сградата?
Н а п о л е о н. Несъмнено. Тук сме привилегировани. Други са услови-

ята.
К а р о л. Сериозно? Досега аз бях в другото крило. При хроничните. Съ-

щото е и там. Без значение къде сме, ония отвън казват, че сме луди.
Л ю д о в и к. Ужасно! Но как си позволяват?
К а р о л. Това се питам и аз.
Н а п о л е о н. Не се обиждай, че те питам, препатил си големи мъки?
К а р о л. Защо да патя?
Л ю д о в и к. За да стигнеш дотук.
К а р о л. Не. По-просто беше. Свирих в черквата.
Н а п о л е о н. Чак пък за това?
К а р о л. Имах у себе си 100 евро и си казах да вляза в една черква и да 

купя няколко свещи. Протягам банкнотата и усещам зад себе си един, кой-
то ме тупа по рамото. Казва. Може да си Карол еди-кой си, но сега ела с мен.

Л ю д о в и к. И така стигна тук?
К а р о л. Не, така стигнах до полицията. Там започнах да свиря по-сил-

но и поисках да дойде адвокатът ми. С адвоката оправих работата, за да 
дойда тук.

Н а п о л е о н. С други думи оттатък, при хроничните.
К а р о л. Така, така, виждам, че сте запомнили добре. Не трябваше да ме 

обявяват за неизлечим. Както и вас.
Л ю д о в и к. Пардон, младежо, ние се препоръчахме. Тук сме на почив-

ка. Видя ли външния пейзаж?
К а р о л. Разбрах. Не искам да ви разсърдя. Ще последват някои експер-

тизи и след това ще ме пуснат вкъщи.
Л ю д о в и к. Възможно ли е?
К а р о л. Как да не е. Бях започнал да сменям една чанта с банкноти. 

Теодор Оанка • Царският салон



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 121

Така че има какво да търсят. Що за хора са директорът и докторът?
Н а п о л е о н. Съвсем свестни.
К а р о л. Очаквах това. Добре ги познава моят адвокат. Казаха ми, че ва-

жното е да стигна тук, за да ме намери медицинската експертиза наред. Как-
вото пишат ония, отива до съда и след това довиждане.

Н а п о л е о н  и  Л ю д о в и к. Сериозно?
Н а п о л е о н. Ваше Величество, виждам, че се потвърждава.
Л ю д о в и к. И на нас каза пак така министърът на външните работи.
К а р о л. Кой министър? Може би някой от Външното.
Н а п о л е о н. Точно така. Който ни информира за Външното.
(Болногледачката с едно ведро вода и с една бърсалка от кърпи за под, за 

да почисти, през цялото време трие мозайката и почиства праха от нощ
ните шкафчета, внезапно се обръща към тях.)

Б о л н о г л е д а ч к а т а. Пак ли не отваряте прозореца? Добро утро!
К а р о л. Добро утро!
Н а п о л е о н. Ти дори нямаш и най-малкото уважение.
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Защо не отваряте прозореца? (Отваря про

зореца.) Какво само претендирате за липса на уважение? (Забелязва Карол.) 
Ти как се казваш?

К а р о л. Карол.
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Аха. И ти си като тях.
К а р о л. Тук ме разпределиха.
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Добре, стой спокойно.
(Карол се изтяга на леглото и чете една книга.)
Н а п о л е о н. Бъди добра, Женико. Приготви закуската, освен чай, как-

во друго се сервира?
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Мармалад с хляб. Режим за отслабване.
Н а п о л е о н. Пак така? Всяка сутрин все чай и мармалад? Тук грижата 

е, като изключение, да се уважава грамажът. Ако на закуска се сервира чай 
с мармалад, означава, че на обяд се сервира, както винаги, чорба от патка, 
подкиселена с джанки. При това меню какво вино мислите, че може да се 
сервира?

Л ю д о в и к. Зайбер. Но то е противопоказно за нас. Може би заради 
цвета.

Н а п о л е о н. Не, цветът е ободряващ, както и букетът, ароматът... Ми-
сля, че е заради цената. Едно питие като зайбера засяга джоба.

Л ю д о в и к. Възможно е. Разбирам, че добре се е свързал директорът с 
бюджета, въпреки че се вярваше в оптималното решение за нормализиране 
на системата. Женико, ще ни кажеш ли какво се чува?

Б о л н о г л е д а ч к а т а. Всичко се чува, че сега хората са свободни да 
говорят. Пак изчезнаха двама.
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Н а п о л е о н. От хроничните?
Б о л н о г л е д а ч к а т а. От къщи. Полицията ги търси в цялата страна.
Н а п о л е о н. Не са болни. Казват, че един от тях е злоупотребил с една 

банка.
Л ю д о в и к. А другият?
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Не зная. Пише във вестниците.
Л ю д о в и к. Женико, искаш ли да ни донесеш вестника?
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Господин директорът е казал да не ви нося вест-

ници.
Л ю д о в и к. Женико, казва се менажер.
Б о л н о г л е д а ч к а т а . Така господин директорът иска да му се казва.
Н а п о л е о н. Разбрах. А защо да не четем вестници?
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Казва, че се изморявате, че ви създават емоции, 

че се стресирате.
Л ю д о в и к. Никак не се стресираме. И ние искаме да знаем какво е на-

вън. Този живот в двореца стана угнетителен.
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Да, но е живот в дворец. Който го е построил, 

знаел е къде да го разположи. Сега е болница със специален режим. Докато 
бъде...

Н а п о л е о н. Не съм обърнал внимание.
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Че е със специален режим? Оставете, имате още 

време.
Н а п о л е о н. Женико, скъпа, ти си моята Жозефина...
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Ах, господин Наполеон...
Н а п о л е о н. Какъв да е вестникът, но да бъде от Букурещ.
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Добре, ще ви донеса, но да не ме предадете.
Л ю д о в и к. Имаш нашата кралска дума.
Н а п о л е о н. Императорската.
Л ю д о в и к (настрани). Този пак ме обижда.
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Казват, че днес идва бригада.
Л ю д о в и к. Каква бригада?
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Бригада лекари. Да не се уплашите, че ще ви 

хване лудостта.
Н а п о л е о н. В бригадата участва ли маршалът?
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Маршалът? Този пък кой е?
Н а п о л е о н. Шефът на церемониала.
Л ю д о в и к. На протокола, както се казва по новому. 
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Да, да, разбирам. С протокола се занимава и ад-

министраторът. Но имаше един, който минаваше за маршал, както вие казва-
те. Слагаше върху себе си жълти ширити. Така съм виждала и във филмите.

Н а п о л е о н. Ето, виждаш ли? Но аз имам предвид някого, който ра-
боти в Министерството на правосъдието и го наричат Маршал. Отговаря 
за протокола.
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Л ю д о в и к. И аз много добре го познавам. Близки познати сме.
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Не зная и не съм чула за това. Аз мислех за 

друг, който е бил тук. Ако пак го хване, ще се върне сигурно. Седеше на лег-
лото на господин Наполеон. Тази бригада винаги идва заради короновани 
глави, учени, посланици. Първо го търсят в досието, след това почват да го 
разпитват. От две думи, разбират с кого си имат работа.

Н а п о л е о н. Сир, не смятате ли, че трябва да бъдем запознати офици-
ално с тази визита?

Л ю д о в и к. Как не. Задължение е на доктора и директора, както казва 
Женика. Мисля, че те са задължени спрямо нас.

Н а п о л е о н. Безусловно.
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Готово и с този салон. Отивам да ви донеса 

един вестник. (Излиза.)
Л ю д о в и к. Нямаме дори телефон, за да видим за какво става дума. 

Чувствам се изолиран като че ли съм в Бастилията. (Настрани.) Не ми ми-
рише на хубаво.

Н а п о л е о н. Стигнахме дотам, че Женика да представлява единствена-
та ни връзка с външния свят, с хората. Само че там има голяма лудост. Ста-
ваше дума днес да приема едни посланици.

(Влизат Менажерът и Медицинската асистентка.)
М е н а ж е р ъ т. Добро утро, господа!
Л ю д о в и к (на себе си). Повтаря безочието да се обръща към нас като 

към буржоа.
Н а п о л е о н. Моите уважения, господин директор.
Л ю д о в и к. Включително и моите.
М е н а ж е р ъ т. Бих искал да знам дали Ваши величества са си отпо-

чинали добре.
Л ю д о в и к. Да, имам сън без кошмари. Дори имах сънуване хубаво. 

Бяхте поканен от мен на партия лов в едно от моите имения. Бяхте очаро-
ван. Като че ли си спомням, че убихте нещо.

М е н а ж е р ъ т. Възможно е.
А с и с т е н т к а т а. Да предпишем едно успокоително за довечера?
М е н а ж е р ъ т. Това само докторът решава. Аз съм по професия ад-

вокат.
Л ю д о в и к. Друго освен сънотворни не сме приемали.
М е н а ж е р ъ т. Докторът ми каза, че това, което сте приели, е доста-

тъчно. Зависи от състоянието на Ваши Величества, ако получите електри-
чески шокове или не.

Л ю д о в и к. Сигурно да. Шоковете са една гаранция.
М е н а ж е р ъ т. За оздравяване?
Л ю д о в и к. За излизане оттук.
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М е н а ж е р ъ т. Имате пълно право. Пожелавам ви бързо...
Н а п о л е о н. Господин директор, позволете ми една малка нескром-

ност. Говори се, че можем да приемем днес една визита от бригада за кон-
трол.

М е н а ж е р ъ т. Ние сме свикнали с подобни визити.
Л ю д о в и к. Можете ли да ни подготвите и нас по отношение на обсъж-

даните минали дни? Става дума за нас тримата, тъй като сега сме трима. Не 
искаме да имате затруднения от наша страна.

М е н а ж е р ъ т. Не се безпокойте. Документите са в ред, лекуването 
съответства, процедурите се правят стриктно. Няма проблеми. Довиждане! 
(Излиза заедно с Асистентката.)

Н а п о л е о н. Като че ли има златна уста. Господин Карол, ти не вземаш 
ли някакъв хап?

К а р о л. Казахте ли нещо?
Л ю д о в и к. Негово Величество те пита дали не са ти предписали няка-

къв медикамент.
К а р о л. Досега не, може би по-късно. (Продължава да чете.)
Л ю д о в и к. Как тежко минава времето... Имам едно безпокойство, кое-

то ме тревожи.
Н а п о л е о н. Бъдете спокоен, величество, не чухте ли директора? Ако 

в него не вярваме, тогава в кого? От известна гледна точка Ви поздравявам. 
Л ю д о в и к. Бих могъл да го позная и аз?
Н а п о л е о н. Как не. Фактът, че можете да поканите приятелите на лов.
Л ю д о в и к. Това е истинска наслада. Освобождаване от въображение 

и добро разположение.
Н а п о л е о н. За мен нощите са направо мъчение.
Л ю д о в и к. Как така?
Н а п о л е о н. Нямам мира на спиритическите събирания. Всички имат 

нужда от мен. Станах персона номер едно най-малко за Европа. Толкова ме 
молят, че им правя записвания с две-три седмици напред.

Л ю д о в и к. Дори така?
Н а п о л е о н. Ще ви обясня. По-отдавна бях стигнал до доверител на 

дамите. Искаха да знаят дали ги лъжат съпрузите, дали ги лъжат любовни-
ците, дали ще имат не знам какви любовни приключения... Приемаха ме в 
душата си, чисто и просто в техните интимности. Нямаха вече никакви за-
дръжки. Дори и от срам. Бях започнал и да ги виждам, не само да ги чувам.

Л ю д о в и к. Истинско удоволствие.
Н а п о л е о н. Знаех всичко за мъжете и жените.
Л ю д о в и к. Нямаше никаква нужда да четете преса.
Н а п о л е о н. Очевидно. Но в последните години ми досаждаха мъжете.
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Л ю д о в и к. Разбирам. Сега те станаха подозрителни. Чувстват се ро-
гоносци.

Н а п о л е о н. Нищо подобно. Чувстват се потиснати от хазната, от про-
куратурата, от всичките видове власти на държавата. Искат да знаят дали 
ще се спасят, или не.

Л ю д о в и к. С какво?
Н а п о л е о н. С фискална инвазия, с прането на пари, с приемане на не-

позволени изгоди...
Л ю д о в и к. До този хал ли сме стигнали?
Н а п о л е о н. Не е само натиск върху тях, натиск е и върху мен. Напра-

во съм оскандален. Стресиран съм.
Л ю д о в и к. Докторът какво ви препоръчва?
Н а п о л е о н. И тримата имаме едно лекарство.
А с и с т е н т к а т а (отваря вратата и говори от прага). Господин 

Наполеон, очаква Ви съпругата в канцеларията на господин директора.
Н а п о л е о н. Благодаря, скъпа! Това е тъкмо добра вест. По този случай 

сервирам закуската. (Излиза.)
Л ю д о в и к. Интересна ли е книгата, господин Карол?
К а р о л. Много интересна. Озаглавена е „Корумпирани и корумптато-

ри“.
Л ю д о в и к. Я гледай ти! Имаме ли такова нещо?
К а р о л. Тук-там, значи навсякъде.
Л ю д о в и к. Възможно е. Не бих си въобразил. Авторът чужд ли е?
К а р о л. Наш е. Изглежда добре информиран. Тази книга е комбинация 

на политически и вестникарски стил. С удоволствие се чете. Ако Ви инте-
ресува, ще Ви я дам.

Л ю д о в и к. Да, сигурно, как ли пък не...
(Вратата се отваря и се появява Нинета. Има две натъпкани чанти. 

Тръгва към Людовик.)
Н и н е т а. Добър ден.
К а р о л (Промърморва едно „целувам ви ръка“, повдига се седнал, по

глежда внимателно и двамата, после тръгва по коридора.)
Н и н е т а. Скъпи мой (целува го), едва стигнах дотук. Какъв път, как-

ви дупки!... (Показва едната чанта.) Марине, тази е за тебе, другата отива 
при директора.

Л ю д о в и к. Наричай го менажер, че така се казва сега. Чувам, че ще 
дойде днес една комисия. Така вървят слуховете. Виждам, че добре си до-
шла. Обещай на менажера, че стоим на думата си. Напомни му, че е сигурно 
спонсорирането. Да разчита на думата ти.

Н и н е т а. Добре, да не забравя. Тук каква е атмосферата?
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Л ю д о в и к. Нормална. Съседът претендира за Наполеон, а младежът 
не е далеч от това. Обаче се нарича Бребенел.

Н и н е т а. Боже, да минем и това затруднение. Да те коментират както 
искат, но да излезеш оттук и да бъдеш освободен от всякаква отговорност.

Л ю д о в и к. Сигурни са и докторът, и менажерът. Знаеш ли, че мена-
жерът е по професия адвокат?

Н и н е т а. Не думай!
Л ю д о в и к. Да, сигурен за нас. Не разбира от медицина, а разбира от 

закони. С маршала говори ли?
Н и н е т а (шепнейки, да не я чуе някой). Говорих. Казва, че ще се даде 

една бърза заповед, за да се извади банкрутът за злоупотреба от Наказател-
ния кодекс.

Л ю д о в и к. Още веднъж е станало това. Небесна мана за множеството, 
но стана над него. Но ония са спасени и сега.

Н и н е т а. Отново ще я извадят, че отново са на власт.
Л ю д о в и к. Това ще тури капак на всичко. Боже, помози! (Кръсти се.)
Н и н е т а. Виж, донесох ти един вестник. Дори нямах време да го по-

гледна. Само от телевизора научавам нещо.
Л ю д о в и к. Измежду двамата, дадени за главно следене, съм между тях.
Н и н е т а. Скъпи, не се безпокой. Тук си подслонен и имаш шанс, на 

който се позовавах по-рано. Внимавай да се представиш добре, когато дой-
де комисията. Тръгвам вече.

Л ю д о в и к. Да ме държиш в течение с разпореждането.
Н и н е т а. И утре ще дойда. Целувам те (целува го) и бъди спокоен. 

Ще мина и покрай менажера. Па! (Тръгва. Людовик я изпраща до вратата.)
(Няма сцена. Людовик сяда на леглото и отваря вестника. Ужасен е от 

прочетеното. Познава си снимката във вестника и се замисля какво да на
прави, за да изглежда другояче. Пипа с пръст носа си, въобразявайки си, че 
си опъва мустака. После прокарва през дланта си една дълга гъста брада. 
Вади от джоба на халата един гребен, с който си реше въображаемата бра
да. Насочва показалеца към слепоочието, за да покаже, че така трябва да 
изглежда. Когато вратата се отваря, мушва бързо вестника под възглавни
цата. Влиза Наполеон.)

Н а п о л е о н. Аудиенцията, която разреших на менажера, бе изключи-
телно важна. Оценявам много предаността към този, в чиято служба се на-
мира. Сигурно материалната отговорност е на висота. Службата на прото-
кола се е погрижила да пием един превъзходно фин коняк. Ще се убедите, 
сир, ако веднага посетите менажера, защото иначе изчезва конякът заедно 
със съдината.

Л ю д о в и к. Несъмнено. Тъкмо ми бе необходимо малко да се раздви-
жа. (Излиза.)
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(Няма сцена. Наполеон взема от чекмеджето на нощното шкафче един 
лист хартия и химикалка. Сяда на леглото с гръб към вратата. Пише нещо 
на листа, после изтрива бързо написанато и поглежда наоколо, за да бъде 
сигурен, че никой не го вижда. Дава си сметка, че е подобре да скъса лис
та и дори го скъсва на малки късове. Замисля се малко, после с показалеца 
на дясната ръка пише във въздуха едно число, съставено от повече цифри, 
последвано от знака „плюс“, после пише други числа като сбор. Тегли черта 
и събира, следвайки редицата единици, после десетките, стотиците. Кога
то вратата се отваря, уплашва се и с дясната ръка изтрива набързо въ
ображаемата сметка. Гледа през рамо, вижда, че е влязла Болногледачката, 
усмихва се и продължава да трие. Болногледачката го гледа съчувствено и 
се кръсти.)

Б о л н о г л е д а ч к а т а. Господин Наполеон, донесох ви един вестник.
Н а п о л е о н. Аз не съм „господине“!
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Да, Величество.
Н а п о л е о н. Истинско кощунство е!
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Да, да, това исках да кажа.
Н а п о л е о н. Усещам, че полудявам!
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Оставете, ще се оправите.
Н а п о л е о н. Махай се! Излез!
Б о л н о г л е д а ч к а т а (хвърля вестника на леглото и бяга към врата

та). Докторът! Да дойде докторът!
Н а п о л е о н (е изумен от преживянато. Поглежда първата страница 

на вестника, после втората и спира обезпокоително поглед на третата. 
Чете и не му се вярва.). Но аз съм викан в прокуратурата четири пъти до-
сега. Откъде-накъде измислиха предварителен арест. Ако искат да ме наме-
рят, трябва само да ме потърсят.

(Когато чува дръжката на вратата, Наполеон скрива вестника под 
възглавницата. Влиза Карол, усмихва му се, сяда на леглото и си продължа
ва четенето.)

Н а п о л е о н. Какво се чува в този замък, господин Карол?
К а р о л. Има голямо суетене. Очаква се идването на комисията.
Н а п о л е о н. Вниманието е изцяло върху почистването. Когато идва 

една инспекция, болногледачките примират.
К а р о л. Сега и други примират.
Н а п о л е о н. Сериозно? Би трябвало и ние да знаем за какво става 

дума.
К а р о л. Всичко с времето си.
Н а п о л е о н. Наистина. Аз имам едно изострено чувство за мярката. 

Без да се хваля, бих казал, убеден съм, че не само сдържаността ме определя 
в най-висока степен.
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Л ю д о в и к (влиза твърде обезпокоен). Мисля, че идва бурята. Всички 
са наопаки. Нищо вече не разбирам.

Н а п о л е о н. Сир, няма защо да се стресирате.
Л ю д о в и к. Как да не се стресирам, когато видях черно пред очите си.
Н а п о л е о н. Дойде ли комисията?
Л ю д о в и к. Вече е в канцеларията на менажера. Вече не знам какво го-

воря.
Н а п о л е о н. Разбирам, но защо видяхте черно, когато те са в бели ха-

лати?
Л ю д о в и к. Защото двама от тях са маскирани. Имат на главите си чер-

ни качулки.
Н а п о л е о н. Може би са ги довели за затваряне. Ще ги държат така, до-

като ги облекат в такава риза. Сир, няма защо да се паникьосвате.
Л ю д о в и к (облича бързо усмирителната риза). Величество, моля Ви 

да ми направите на гърба един възел. Инак няма живот.
Н а п о л е о н (връзва на Людовик ръкавите на гърба, после облича и той 

усмирителната риза). Мен кой ще ме върже? Господин Карол, ще бъдете ли 
така добър да ми направите възел на гърба?

К а р о л. Да, ще ви вържа с удоволствие. (Връзва го. Наполеон и  
Людовик сядат на леглата си. Поглеждат се, усмихват се, като че ли искат 
да кажат: „така е добре“.)

Б о л н о г л е д а ч к а т а (влиза, тичайки). Идва господин менажерът с 
комисията. (Вижда двамата в усмирителни ризи.) Боже господи!

(Людовик все повече е уплашен и почва да плаче. Наполеон се смее шум
но на Людовик. Болногледачката, учудена и уплашена в това време, излиза 
в коридора, оставяйки отворена вратата.)

К а р о л (гледа и двамата с лека усмивка, после им прави знак с показа
леца). Мисля, че би трябвало обратно.

Н а п о л е о н. Как обратно?
К а р о л. Тоест вие да плачете, а господин Людовик да се смее.
Н а п о л е о н. Така? (Почва да плаче.)
Л ю д о в и к. По-лесно е да се смееш. (Смее се с хохот.)
(Влиза Менажерът, полицаят и двамата военни с гугли на глави

те. Те носят гумени палки и белезници. При появата им Людовик и  
Наполеон остават накрая на леглото, гледат уплашено и си смотават кра
ката.)

М е н а ж е р ъ т (показва Людовик и Наполеон). Те са.
П о л и ц а я т (измерва с поглед и тримата). Добър ден! (Отваря един 

бележник и чете.) Господин Марин Петреску, наречен Людовик.
Л ю д о в и к. Четиринадесети.
П о л и ц а я т. Точно така. (Към един от маскираните.) Отвържи го и 

му сложи белезниците.
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(Военният с гуглата съблича от Людовик усмирителната риза и му 
слага белезниците.)

П о л и ц а я т (чете от бележника). Петре Маринеску, наречен Напо-
леон, вероятно Бонапарт. (Към другия военен с гуглата). Развържи и него и 
му сложи белезниците.

(Другият военен изпълнява заповедта.)
Н а п о л е о н. Господа, имаме право на защита. Злоупотреба е това, кое-

то правите. Ще бъдем разпитани само в присъствието на адвоката.
П о л и ц а я т. Вашите адвокати ви очакват в секцията. (Към Наполеон 

и Людовик.) Моля, господа.
(Наполеон и Людовик са хванати за ръка от военните с гугли и насоче

ни към вратата.)
Н а п о л е о н (минавайки покрай менажера). Нищо вече не разбирам. 

Нима е паднало правителството?
М е н а ж е р ъ т (вдига рамене и посочва с глава към полицая). Моите 

уважения, господа.
(Последният излязъл от салона е Полицаят. Той хвърля един поглед към 

Карол, който го поздравява тайно с два пръста. В салона остава Карол. 
След затварянето на вратата отива към нощното шкафче между двама
та, демонтира един малък апарат, закрепен на гърба на шкафчето (сигур
но микрофон), после започва да прибира личните си вещи. Влиза Болногле
дачката с друго бельо за леглата на Людовик и Наполеон.)

Б о л н о г л е д а ч к а т а (слисана от случилото се). Такова нещо не съм 
видяла досега. Какво, и ти ли тръгваш?

К а р о л. Местя се на друго място. Останете си със здраве! (Тръгва.)
Б о л н о г л е д а ч к а т а. Върви със здраве, майко. (Изпраща го с учуден 

поглед, докато завесата пада.)

Превод 
от 
румънски

Страхил
Попов
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Еми Цветкова

БУКОВСКИ И ЦАРЕВИЦАТА ЗА ЕДИН ИДИОТ

   „Почти всеки се ражда гений, а умира идиот.“
    Ч.Буковски 

някога копаех царевицата 
и се примирявах с жестокото слънце 
надявайки се да свикна 
(ами да един ден) 
борихме се дълго и жестоко 
и накрая то побеждаваше – ама естествено 
звезда е 
та копаех и си мислех 
пейте робини 
съвсем забравила за собствените си стихове 
които хранеха мишките по тавана 
(така е, щом не могат да хранят децата ми) 
поезията е толкова излишна в случая 
като дайкири в края на нивата 
грим който се смесва с потта 
и парфюм миришещ на евтино 
мечтите ми се ограничаваха до това 
да завали да завали да завали 
или поне да преминат две три облачета 
да не получа пристъпи от Хашимотото 
и ако може да оцелея, за да видя как растат децата ми 
как израстват като зрели жени 
някъде където вероятно няма нито толкова суша и слънце 
семпли мечти 
като царевицата, 
които нямат нищо общо с поезия 
нито с рими 
нито с романтиката 
да не говорим за луна страсти и тръпки 
мазолестите ми пръсти 
плевяха паламидата 
спретваха бърза манджа за непретенциозни гърла 
и сгъваха дрешките на децата 
милваха вечер 
рошавите им косички 
но не творяха метафори в изящна стъпка 
забравили анапест и 
дактил като отнесени понятия 
и сложно интегрално уравнение на синора 
не знаех нито кой е Буковски 
Бродски, Лалич 
Не бях чувала за Силвия Плат 
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Васко Попа 
нито един от тях не ми носеше хлябът насъщен 
и живеех някак си 
абе живеех си скотски 
без да ми пука за музи в хорей или ямб 
важното е че оцелявах 
и днес 
и днес 
и после и пак 
животът застинал като кадър в черно-бял филм 
докато веднъж завила обяда си във вестник 
прочетох стих от някой си Буковски 
предъвквайки сухата филия 
грубоватата му поезия взриви хранопровода ми 
върна вярата 
и вятърничавите музи 
усещането за различност и смисъла 
в това 
да се бориш да бъдеш себе си. 
и да промениш живота си. 

СПРЕТЕ ЦИГАРИТЕ

  Put Down Your Cigarette Rag (Don’t Smoke) 
         Allen Ginsberg

„Dont smoke dont smoke dont smoke 
Dont smoke 
It’s a nine billion dollar“

ако ми забранят да пуша вероятно 
ще спра да 
пиша 
не мога да си представя една чисто нова клавиатура 
без цигарена пепел по нея 
не мога да стоя на маса и на нея на има табела 
пушенето забранено
честно казано забраните ме влудяват и нямам търпение
да ги наруша 
вродено ми е неподчинението 
затова не ми казвайте колко харчи света за пушене  
нито как цигарите ме убиват
нито как тровя околните 
аз и без това ще го правя със саркастичните си думи 
или с идеално шлифованата си 
ирония
всъщност
мразя под идеално 
лъснат с мирис на пчелен восък и лимон
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върху който фасовете изглеждат като жалки курешки 
обичам пепелниците пръснати в безпорядък 
но винаги в близост до мен
въпреки че писането ме поглъща
и тогава в кафето ми плуват угарки 
като мъртви патици в кишаво блато 
 
ако ми забранят да пуша 
ще се откажа от правата си на гражданин на 
Европейският съюз
ще потърся убежище в Руанда или в Казахстан
ако ми забранят да пуша 
здравословният живот ще ме убие
или думите ще ме убият тези 
които никога повече няма да напиша 
героите 
на които няма да дам живот 
никакъв шанс
 
защото
 
ако спра да пуша 
ще се превърна в жена без нито един порок
без никакъв шанс за писане 
(лирическите героини  без пороци не са интересни на никого)
и понеже не мога да бродирам
нито пък 
да плета хубави шалове 
мразя да мия прозорци и подове 
и обикновено загарям вечерята 
знам
ако спра да пуша 
ще ми останат само камъни  и празни джобове 
затова ако спра да пуша 
сигурно ще престана да пиша 
и бих искала наблизо само 
една река
и достатъчно камъни. 

ДОКАТО БЕРА ЧЕРЕШИ ПО НЯКОЕ ВРЕМЕ 

чакам баща си 
да слезе от високото на планината, която помни 
(о, със сигурност помни) 
стъпките на баща му 
надвечер преди да потъна в ниското 
на тъгата си, 
да ореже асмите 

Еми Цветкова • Поезия



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 133

да завърже розата 
да напръска ябълките и крушата 
да потегне бъчвите 
да свари ракията 
да си наточи вино 
да поговорим как ще сменим покрива 
и по някоя и друга приказка, долу до чешмата на хладното 
седнали на малките столчета на баба ми 
да изпием по водка 
да си помълчим заедно 
да изпушим цигара 
да си направим тиганици 
да целунем децата 
да вържем люлката 
да разчленим вселената 
и поверията 
да се прегърнем тихо 
не с ръце 
с очи да се прегърнем 
и да си мислим 
мило е 
да ме е разсмее с цяло гърло 
да отметна назад шията си 
и да чуя още веднъж: 
само ти, щерко можеш така да се смееш, 
друга не умее 
та ето 
чакам баща си 
а от високото 
слизат облаци 
тихо тихо по пладне 
спират се над черешата 
задух надвисва над двора 
айде, чедо, задушница 
сякаш ми думат клоните 
и ме души вятъра. 
все ще орежеш асмите 
и розите ще завържеш 
сърце не дръж в кърпа вързано 
не пускай кепенци в душата 
ни керемиди в очите 
блага да ти е думата 
благи ще са ти и дирите 
и люлката ще научиш 
как да я вържеш за внучета 
само раздай тиганиците 
и остави за децата 
аз ще си дойда по стъпките 
има време за всичко.
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Борислав Гърдев

МОИТЕ СРЕЩИ С ГЕОРГИ МАРКОВ

І. 

Срещите ми с големия български писател и дисидент се оказаха объркани, не-
регламентирани, но винаги желани.

Аз и досега смятам, че той е от малцината ни творци (Хайтов, Радичков, 
Генчо Стоев, Йордан Вълчев, Станислав Стратиев), способен да ме накара да 
чета родната литература, създавана през 60–70-те години на ХХ век, която в 
по-голямата си част е скучна, фалшива и монотонна.

Интересна и необичайна съдба има Марков при рецепцията му у нас. Бърз 
и категоричен успех в началото – 1957–1968, обструкции през 1969 г., забра-
на за 20 години, реабилитация, естествено посмъртно, на 28.ХІІ.1989 г. и на 
28.ХІІ.2000 г. – първия път за възстановяването му в редовете на БСП, а вто-
рия, за да бъде удостоен с орден „Стара планина“ – І степен; бум на интереса 
към творчеството му през 1990–1991 г., затихване докъм 1996–1997 г. и отново 
изблик на популярност и уталожване на страстите в началото на новия век.

Първоначално Марков за мене бе едва ли не мит на нелегалната, подмол-
на литература. Без да бях чел негова книга, аз прехласнат слушах предавания-
та му по „Свободна Европа“ от моя любим VEF, като тръпнех заглушителите 
да не пресекат напълно характерния му възглух, но въздействен глас. Било е 
1978 г. Успоредно с изследването на Владимир Костов „Социализмът в Бълга-
рия – опит за равносметка“ и с безвкусните фейлетони на Велко Верин (Дими-
тър Инкьов) за Мукава Захов по станцията Марков четеше своите „Задочни 
репортажи за България“. Тогава слушах цикъла му „Срещи с Тодор Живков“, 
направил ми изключително впечатление като контрапункт на образа на во-
жда, внушаван ни от официалната пропаганда. По това време Георги Марков 
прочете и романа си „Великият покрив“, като дебело подчерта, че това е по-
следният вариант на епоса му, вгорчил живота му в България още през 1963 г. 
Шок бе за мен известието, че той е прострелян със сачма на моста „Ватерло“ на 
7.ІХ.1978 г. – рождения ден на Живков, когато е отивал на работа в Би Би Си, 
и е умрял четири дена по-късно в болницата „Сейнт Джеймс“, ненавършил 50 
години, тъй като е роден на 1 март 1929 година в Княжево.

Днес тези факти може би звучат протоколно и стандартно, но преди 
четвърт век бяха първите предупредителни знаци, че в социалистическата ми 
родина не всичко е наред, че в нея има криза на моралните ценности и че рано 
или късно най-прогресивният строй ще отиде в небитието, щом се опитва да 
заглуши гласа на своите писатели, щом се бои от тях и бърза да ги убие. Тогава, 
в мрачните септемврийски дни на 1978 г., разбрах, че Георги Марков съвместно 
с Дейвид Филипс е написал и сатиричен роман на английски език „Достопочте-
ното шимпанзе“, чието издаване предстоеше.
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Случи се така, че след шест години попаднах в компанията на привлекател-
на госпожица с родители от номенклатурата, която естествено знаеше англий-
ски език, беше чела Георги Марков, а на всичкото отгоре имаше екземпляр от 
„Достопочтеното шимпанзе“. Аз си знам какви усилия и унижения ми коства 
получаването на книгата, както и четенето й чрез превод, който скъпата тогава 
на сърцето ми Д. Б. великодушно осъществи.

Все по това време – 1983–1984 г., с изненада щях да науча, че образът на 
Богдан Велински от най-популярния български тв сериал е създаден не от Па-
вел Вежинов, а от същия Георги Марков, напуснал родината си на 15.VІ.1969 г. 
преди примиерата на тв сагата (20.VІІ.1969 г.), поради което не само че не полу-
чава полагащата му се Димитровска награда, но и името му доскоро бе изли-
чено от списъка на сценаристите (Неделчо Чернев, Любомир Шарланджиев).

Така стъпка по стъпка, книга след книга години наред редих пъзела около 
личността и творчеството на Георги Марков, проучвах обстойно биографията 
му (завършва „Индустриална химия“ във ВХТИ – София през 1950 г., работи 
като инжинер-технолог в ДИП „Победа“ и ДИП „Стинд“, преподава в Технику-
ма по керамика и стъкло в София през 1952–58 г., пенсионира се по болест през 
1959 г., работи като редактор в издателство „Народна младеж“ 1962–1969 г.), че-
тях една по една книгите му, попаднах и на текстовете на четири от неговите 
пиеси, гледах и двата филма, на които е сценарист, и като че ли успях да си 
изградя една обхватна представа за явлението Георги Марков.

 
ІІ.

Георги Марков е роден разказвач. Зад тази банална фраза се крие катего-
рично доказана истина. При него не личи чиракуването. С еднаква увереност 
и убедителност пише разкази, новели, повести, романи, пиеси, есета, критични 
статии. При това ги създава увлекателно, ефектно, мотивирано, без да изневе-
рява на натюрела и световъзприятието си.

Познавачът на творчеството му сигурно ще забележи, че това, което е 
създал в България до 1969–1970 г., чувствително се различава от онова, което 
твори в Англия, без непременно да акцентуваме (по примера на Яворов), че и 
при Марков има два периода в неговото развитие, като в първия той е едва ли 
не апологет на социализма, а във втория се превръща в нашенския Солжени-
цин. Този проблем съществува. Той не бива да се заобикаля или интерпретира 
едностранчиво. Спасението е в прилагането на конкретно-исторически под-
ход, познаването на условията за живот и творчество в Тодор-Живковата Бъл-
гария в годините на първото размразяване и застоя – 1957–1969, в осмислянето 
на пътя, изминат от Марков и отразен в книгите му до 1969 г. включително.

Георги Марков е рожба на Хрушчовото затопляне. Всички успехи и абсур-
ди на онази епоха на „топене на ледовете“ намират отражение в ранното му 
творчество – от научнофантастичния роман „Победителите на Аякс“ (1959), 
излязъл почти едновременно с „Атомният човек“ (1958) на класика Любен 
Дилов, до „Жените на Варшава“ (1968) и, ако щете, пиесата-притча „Архангел 
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Михаил“ (1970). Дори когато влиза в ролята на либерален критик на системата 
на социализма от западен тип в задочните си репортажи и литературни есета, 
в него пак се чувства интелектуалецът-идеалист, формирал се след ХХ конгрес 
на КПСС.

Георги Марков е майстор на разказа. Той дебютира с „Рекордьорът на уи-
ски“ (7.VІІ.1951, в. „Народна младеж“) и не изневерява на жанра до средата 
на 70-те години. В тесните рамки на кратката белетристична форма Марков 
винаги успява да изгради характери, да създаде атмосфера, да изплете интерес-
на интрига, вкарвайки в нея важен конфликт предимно от нравствено-екзис-
тенциален характер. Това се чувства безапелационно в „Единственият ден“ (от 
сб. „Анкета“, 1960), където вещо разкрива преживяванията в последния ден от 
живота на болния от рак директор Астаров, установил, че е загубил завинаги 
любимата си Вера, омъжена в Бургас, както и в почти всички разкази от сбор-
ника „Между нощта и деня“ (1961). В последния има блестящи етюди от бол-
ничната атмосфера, която винаги ще присъства в творчеството му, като „Роза-
та“, „Майки и синове“ и особено „Смърт и живот“, в които ставаме свидетели 
на покъртителната и жизнено правдива сцена на раздялата на двама съпрузи 
Савов и Тони в болничната стая. Тук „думите му идват сами“. И още: „Гласът 
му стихва в нежни ласки, ту зазвучава възторжено и бодро, ту трепетно мълви. 
Той дълго й приказва за богатството, с което се е изпълнило душата му. И как-
то й разказва така, унесен в своето възрождение, той не усеща кога настъпва 
нейната смърт“.

Естествено в „Между нощта и деня“ има и концесии на системата – „Мом-
чето“ (безпризорното дете, което под грижите на директорката на завода ста-
ва човек и извършва подвиг, за което е наградено с нов радиоапарат), „Завръ-
щането на Стоян“ (описващ терзанията на работника Пешо до срещата му с 
неговия приятел Стоян, който вече е станал инженер и началник, но все така 
продължава да го уважава и почита), но не бива да забравяме, че дори и да има 
конюнктурни мотиви, у Марков все още се чувства непосредствено пулсът и 
патосът на героичната романтика и лиричното отразяване на годините, „кога-
то се наливаха основите“.

Вероятно днес констатацията за близост в ранното творчество на Марков 
с това на Пеньо Пенев би предизвикала горчиво-иронични коментари, но това 
е факт, който не бива да се игнорира с лека ръка.

Марков не изоставя разказа и в най-физиономичната си, прецизно струк-
турирана книга, издадена в България – „Жените на Варшава“ (1968). И тук той 
е поместил четири творби, като на мен най-силно впечатление ми правят „По-
дялба на вещите“ – изящен психологико-екзистенциален етюд за раздялата на 
двама съпрузи, при която мъжът великодушно предоставя вещите си на своята 
бивша жена и, застанал сам в оголената стая, се пита тревожно: „А кому да 
остана аз?“. Не по-малко интересен е и „Жена“, прекрасно написаният анти-
военен разказ, в който последните сражения от войната в Унгария през про-
летта на 1945 г. са умело подбран фон, за да се разкрие драмата на чипоносия 
Апостолов, хуманист и идеалист, жертвал живота си за спасяването на красива 
унгарка, оказала се впоследствие кукла...
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И в „Задочни репортажи за България“, покрай актуалните есета и критики, 
Марков не изневерява на любимия си разказ. Той ни оставя няколко забеле-
жителни образци („Зимна приказка“, „Новогодишни фантазии“), сред които 
се откроява „Коледен разказ“, стоплен от носталгията по младежките споме-
ни за Русе, мемоар за преживелиците на самия Марков и приятеля му Стефан 
на Бъдни вечер през 1946 г., когато двамата, натъпкани с провизии за гладната 
зима, попадат в лапите на милицията, от която се измъкват благодарение на 
Стефан. Забележителен е финалът на разказа, доказващ, че две години преди 
ненавременната си смърт Марков си остава майстор на жанра: „Във фургона 
на товарния влак ни лъхна най-сладката и най-болезнената топлина на земята. 
Едва когато болките понамаляха, попитах Стефан:

– А кой е този Младенов?
– Де да знам! – отвърна той. – Трябва да има някакъв Младенов, иначе ня-

маше да ни пуснат!“.

ІІІ.

Силните страни на белетристичния си талант Марков разкрива в новелата. 
Този междинен литературен вид, на границата между разказа, повестта и крат-
кия роман, се оказва любим за писателя и в него той реализира поредица от 
категорични успехи, а движението от разказа към повестта е разкрито в чист 
вид в „Майки и синове“ от сб. „Между нощта и деня“.

По същество обемен разказ, той по-скоро се възприема като новела с ти-
пично екзистенциален оттенък, носещ атмосферата на Солженициновото „Ра-
ково отделение“, но с определено по-ведро послание, държащо на изконното 
преклонение на българина към майката.

В този аспект седемте разказа на синовете за техните майки е необходим 
сюжетен ход за разгръщане и уплътняване на повествованието, в което всеки 
от персонажите (Пенчо, Младен, Рафаил, бай Лука и др.) е разкрит като жив и 
пълнокръвен образ със свой облик и поведение.

Опитът от „Между нощта и деня“ Марков използва и по-нататък в твор-
чеството си. Доказателство е сб. „Анкета“, писан и печатан успоредно с „Между 
нощта и деня“ (1960–1961 г.). В него качествата на белетриста личат в еднои-
менната новела, която и днес се чете с увлечение, ако и да описва действител-
ност отминала и забравена, и независимо от факта, че и конфликтът в нея е 
от производствено-нравствен характер, непоставящ под съмнение качествата 
на системата, поради което настъпва и драматичният хепиенд с благородната 
намеса на старши инженера Петър Данаилов.

В същия сборник откриваме и една откровено конюнктурна работа – „По-
следният патент“. Тази новела е пример за поръчкова изработка, в която талан-
тът на Марков е използван за сатиричното изобличение на бившия фабрикант 
Панайот Богданов, мечтаещ 13 години след национализацията на фабриката си 
да продаде прескъпо на новата власт пазения от него патент за най-хубавата в 
света суспенсия за производство на жълта боя. Знаем, че блянът му се оказва 

Борислав Гърдев • Моите срещи с Георги Марков



138 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

неосъществен, тъй като в завода (фабриката му е окрупнена) е почнало ново 
производство на боя, която „тия дни се пуска на пазара“.

Образец на хармонично изграден новелистичен сборник, дело на Марков, 
се явява „Портретът на моя двойник“ (1966). С него писателят започва своя 
стръмен и опасен път на отдалечаване от догмите на социализма, който ще му 
донесе и смъртоносната сачма на 7 септември 1978 г.

Критиката е писала подробно за „Празното пространство“ и за „Портре-
тът на моя двойник“, разкрила е правдиво експонираната драма на обремене-
ните и изпразнени от съдържание образи на инж. Илиев (в противовес на инж. 
Сомов) в първата и на разказвача във втората новела... Аз обаче имам санти-
ментални симпатии към „Санаториумът на д-р Господов“ – може би заради 
оригиналния му способ да пресъздаде така необичайно края на антифашист-
ката борба у нас: чрез трогателните усилия на пациентите на прословутия д-р 
Господов (Гърбавия, Учителя, Философа, Доктора, Педро), с които те се мъчат 
да спасят живота на ранената девойка-партизанка, като същевременно я укри-
ват и от шефа на санаториума, и от страхливия и подъл подофицер Акрабов, 
техен събрат по съдба, и от търсещите я жандармеристи. Образът на момичето 
е ефирен и символичен – той е идеалът на побеждаващата революция, който 
няма да се опази от новата власт.

Марков разбира, че ходът му е прозирно незащитим и затова прибягва до 
изключително ефектен финал, в който кара всички участници в драмата да 
осъзнаят и осмислят жертвата на девойката, загинала за новия живот – при 
нахлуването на жандармеристи в санаториума Педро, Учителя, Доктора, Фило-
софа и Гърбавия изнасят трупа на девойката. „Те тръгнаха из коридора. Педро 
видя жандармеристите, побледня, очите му светнаха, той се спусна към капи-
тана и като протегна ръце към него, извика страховито:

– Свали си шапката, говедо!
Уплашен от горящия му поглед, капитанът боязливо смъкна фуражката си.“
Силно впечатление оставят трите новели от сборника „Жените на Варша-

ва“ (1968).
Днес, разбира се, „Голямото подземно бучене“ се възприема по-скоро като 

критика на стила и метода на работа на директора на рудника, а пробивът в 
галерията (запушен с дружните усилия на работниците, подпомогнати от инж. 
Филипов и Драган, началника на техническата безопасност) напомня разтърс-
ващите картини на разрухата от романа му „Великият покрив“ (1963), поради 
което вниманието ни е привлечено най-вече от „Асансьорът“ и „Жените на 
Варшава“.

„Асансьорът“ е типична камерна драма с абсурден оттенък, експонира-
ща нестандартните преживявания на архитекта Лозан и преподавателката 
по акордеон Стефка в затвореното пространство на спрелия асансьор. В тази 
необичайна среда образите на мъжа и жената разкриват най-съкровените си 
мисли и преживявания, стигат и до прага на интимната близост, оказал се не-
преодолим след поправката на асансьора.

Безспорно най-големия си успех Марков постига в „Жените на Варшава“. 
Този прекрасен новелистичен роман (имам предвид варианта му от 1971 г.) не 
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е остарял и до днес. Той е спасен от налепостите на епохата и господстващия й 
метод и уверено и модерно разкрива конфликта между поколенията – младия 
инженер Павел, попаднал в Джендембаир по разпределение и собствено же-
лание за героични изяви, носещ чертите на модерния космополитен характер, 
чиято еманация са разказаните от него с упоение любовни авантюри с четири-
те полякини във Варшава (Луиза, Ева, Мария и Барбара), и дядо Йордо, тра-
диционния селяк, носителя на корените и родовата памет, осъзнал празния си 
живот, който не може да се запълни нито с официозните репортажи и снимки, 
нито с ордени, а още по-малко с ежедневните грижи за овцете. Логична е стъп-
ката на прогледналия старец – обесването, логична е и реакцията на Павел – да 
си тръгне през пустинята назад.

 
ІV.

Качествата на новелиста Марков откриваме реализирани пълноценно и в 
неговите пиеси. Аз съзнателно се ограничавам до най-добрите, за да изтъкна 
силните им страни – камерен драматизъм, ярки и нестандартни характери, си-
лен диалог, увлекателен наратив, естествени и непринудени внушения.

„Последният патент“ (1965) в значителна степен е подобрена версия на ли-
тературния първоизточник, предизвикващ и днес смях, ако и да се осмиват 
напразните мечти на един бивш фабрикант.

„Асансьорът“ (1967) в най-голяма степен запазва добродетелите на еднои-
менната новела от 1965.

Много любопитен обаче е днешният прочит на „Комунисти“ (1969). Аб-
страхирайки се от еднозначно отблъскващото заглавие, разбираме, че общу-
ваме с документална драматизация, колаж от предсмъртните самооткровения 
на герои от антифашистката борба, разкрили се в мига преди прекрачването 
в отвъдното като самотни и стресирани личности – Боян Чонос, Малчика и 
особено Никола Марков, осъдения на смърт ученик, признал, че е станал ко-
мунист „поради самотата си“.

Моят фаворит е „Архангел Михаил“ (1970) – не само защото с тази пиеса 
Марков печели награда на Единбургския фестивал (1974). Тя притежава без-
спорни драматургични достойнства. Пиесата маркира процеса на оттласкване 
на Марков от българската среда и проблематика (въпреки че се чувства пъпна-
та връв със сценариите му за „На всеки километър“, особено конфликта между 
Деянов и Велински), както и приобщаването му към търсенията и достижени-
ята на модерната западна драма.

 
V.

Георги Марков проявява афинитет и към филмовия дискурс, вероятно за-
ради особеностите на повествователния му стил, носещ органично в себе си 
драматургичното начало.

„Мъже“ (1966) е знаменателна творба, чиято екранизация запечатва и по-
пътно появилия се негов образ. Тук можем да усетим принципите, от които 
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се е ръководил в сценарната си дейност – ефирно повествование, драматичен 
конфликт, добре очертани и мотивирани герои, стегнат сюжет, избягващ беле-
тристичния баланс. За това говори и отстраняването на цялата първа част на 
романа при киноинтерпретацията му.

Много по-интересни и показателни са усилията му в телевизионния во-
енноприключенски сериал „На всеки километър“ (1969). Но те са и до голя-
ма степен минирани, защото днес трудно се доказва авторството му – дори в 
първите 13 епизода от поредицата. Все пак смея да твърдя, че най-ефектните 
дирения по пътя на приключенския разказ, загърбващ идеологическите догми 
(„Рицарски кръст“), а и най-обемните философски внушения в образа на врага 
– Велински, антипода на „супермена“ Деянов („Възкръсналият мъртвец“), са 
негово дело. А какъв е щял да бъде по-нататъшният му път – при една осъщест-
вила се например екранизация на „Покривът“ от Вили Цанков – можем само 
да гадаем. 

 
VІ.

Георги Марков постига интересни резултати и в романа.
Най-обемната прозаична форма той атакува още през 1959 г. с фантастич-

ния опус „Победителите на Аякс“. Текстът е в руслото на модните хуманистич-
но-критични послания на ранната соцфантастика. Тук конфликтът се гради 
върху сблъсъка на представителите на човечеството с неподозираната природа 
на съзвездието Аякс, а героите, представени според изискванията на времето, 
са предвождани от българския космонавт Михаил Лазаров, подпомогнат в ам-
бициозните си търсения от съветската лекарка Лиза Орлова.

През 1962–1963 г. Марков постига категоричен успех с младежко-произ-
водствения си роман „Мъже“, получил наградата на СБП за най-добър съвре-
менен роман и допринесъл най-много за приемането му за редовен член на 
писателския съюз...

„Мъже“ е амбициозен и пробивен роман. В него отстъпките и концесиите 
на системата са съзнателно търсени и дори оправдани. Подобно на героя си 
Младен (най-убедителен и достоверен от тройката), и Марков привидно пее 
псалми на победилия социализъм, хвали морала на новия човек с единствената 
мисъл да стане част от привилегирования елит. Същият, който скоро ще запо-
чне да критикува и бичува.

Но като че ли романът „Покривът“ си остава най-амбициозният и значим 
роман от българския му период. Ако и да е написан по действителен случай – 
падането на покрива на прокатния цех на ДМЗ „Ленин“ през 1959 г., „Покривът“ 
е по-скоро роман-алегория. Директно е разкрит конфликтът между репресира-
ния строителен инженер Мартин Димшин и неговия мъчител – надзорника от 
ДС и ръководител на обекта Иван Донков, привърженик на некачественото, 
но офанзивно строителство. Изобличени са жалките фигури на заводските уп-
равници от типа на началника на „Личен състав“ Патраков и са представени 
възвисено-романтично работниците, скромните герои на грандиозния градеж 
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(Калоян и останалите младежи от „Второто българско царство“ – Серафим, 
Еленко, Валентин, Мишката). А сгромолясването на „най-хубавия въздушен 
коридор“ е претворено с потресаващ реализъм и апокалиптични мащаби, за 
да бъде разкрита не само разрухата, която грози системата, но и фалшивата 
основа на нейния хуманизъм...

Този роман изиграва съдбоносно значение за Марков. Той работи върху 
него цял живот. През лятото на 1978 г., два месеца преди да бъде убит, чете 
окончателната му редакция по „Свободна Европа“. Тази редакция, благодаре-
ние на Цвета Трифонова, бе издадена за пръв път на български език в самия 
край на 2007 г. от издателство „Сиела“...

Георги Марков вече е спечелил популярност в Англия, когато се появява 
първият му роман с английски сюжет. Въпрос на време е и превеждането на 
„Покривът“ на английски език. Това именно не иска да допусне тоталитарната 
власт у нас. И форсира ликвидирането на писателя на моста „Ватерло“. 

За „Достопочтеното шимпанзе“ (1978) г. Марков избира сатирично-алего-
рична гама. Куриозните обстоятелства, при които се запознах с този роман, ми 
пречат сега да бъда по-изчерпателен в оценките си, но смятам, че и в него има 
страници със суифтовска мощ, а британските обществено-политически нра-
ви са осмени индиректно с прийоми, познати ни от шедьовъра на Пиер Бул 
„Планетата на маймуните“ (1963). Освен всичко друго „Достопочтеното шим-
панзе“ свидетелства безапелационно, че в края на 70-те години Марков не се е 
изчерпал като белетрист, че упорито и успешно търси брод за адаптацията си 
именно чрез сатиричната сага. Смъртта слага край на бъдещите му романови 
предизвикателства и достижения.

 
VІІ.

Естетическият облик на твореца и интелектуалеца Марков е разкрит напъ-
лно и безхитростно в посмъртно издадените му в Париж през 1982 г. „Литератур-
ни есета“. В тях Георги Марков си спомня с горчива ирония как е „станал писа-
тел“ („Членуване в Съюза на писателите“, „Ние те направихме писател“), прекла-
ня се пред авторитетите Радой Ралин и Атанас Далчев, насърчава в търсенията 
им Йордан Радичков („Спомени за коне“), Станислав Стратиев („Диви пчели“) 
и Тончо Жечев („Българският Великден или страстите български“), изобличава 
слугинския манталитет и нрави у нас („За действителните промени в тридесет 
години“), сред които и емблемите на соцкласиката Богомил Райнов („Реквием за 
един писател“) и Любомир Левчав („Писмо до Любомир Левчев – поет“). 

В интерес на истината есета, посветени на литературата и изкуството, от-
криваме и в неговите „Задочни репортажи“. Публикуването им в самостоятел-
на книга е доказателство за особеното място на жанра в творчеството му. Без-
спорна тук е ролята на Петър Семерджиев и Надя Кожухарова. Есетата пред-
ставят релефно писателя като ценител и познавач на българската литература. 
В писмото до Левчев зазвучават и Солженицинови нотки на призив да не се 
живее в лъжа и поквара, което ме кара да мисля, че Георги Марков е гледал на 
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своите литературни етюди по-широко, в нравствен план, за да посочи и пред-
ложи на читателите и слушателите си не само коректив, но и модел на пове-
дение и гражданска активност. А това от своя страна подсеща, че днес имаме 
нужда от ново, пълно издание на литературните му есета, като се държи сметка 
и за постигнатото от него в „Задочни репортажи за България“.

 
VІІІ.

След „Архангел Михаил“ и романизованият вариант на „Жените на Вар-
шава“ Марков пише усилено в продължение на 6 години есета и очерци, из-
следващи тъжната обществено-политическа действителност у нас, голяма част 
от които добиват популярност като „Задочни репортажи за България“, издаде-
ни за първи път посмъртно в Цюрих в 2 тома през 1981 г.

Като начален етап в есеистичната серия откроявам „Сваленият балон или 
българското кино през последните години“ (1972), а за завършек на цикъла 
възприемам „Посегателство срещу вековете“ и „За какво са умирали“, написа-
ни и излъчени през 1978 г. Безспорно това е огромно творческо дело, предпоче-
ло своеобразната радиорепортажна форма на излъчване и рецепция, в което се 
откроява смелата гражданска позиция на автора, както и умело защитената и 
отстоявана концептуална гледна точка по разглежданите проблеми на истори-
ята, политиката, народопсихологията и културата, (литература, театър, кино). 
Не споделям становището, че с тези есета и очерци Марков е създавал евтина 
пропаганда, за да заслужи заплатата си, тъй като се е бил изчерпал като беле-
трист. „Достопочтеното шимпанзе“ говори за обратното. По-скоро е търсил 
по-адекватна форма на общуване с българския читател, намирайки я в син-
кретичните си репортажи. В серията от статии и беседи (издадени у нас в две 
книги – „Задочни репортажи за България“ – 1990, и „Когато часовниците са 
спрели“ – 1991), той следва уроците на Солженицин и преосмисля делото и 
поведението на Алеко Константинов. И тук в пълна степен важат думите на д-р 
Кръстев, казани за Щастливеца, че писателят е създал делото си „в люта борба“ 
с една партия, „чрез нравственото усмъртяване на тая партия“.

Днес „Задочните репортажи“ се възприемат като панорамна хроника на 
една отминала мрачна епоха, подложена на безпощадна дисекция и ирония 
(„Пораженията на култа“, „Великден край Александър Невски“, „Ние те на-
правихме писател“), в която се чувства и горчивата носталгия по безвъзвратно 
отминалите младежки пориви („Ехо от студентските години“) и смачкани илю-
зии („Унгарската есен“), както и омразата към социалистическата номенкла-
турна банда („Биография на властта“), чиято еманация е вечният и незабравим 
Тодор Живков (блестящият новелизиран цикъл „Срещи с Тодор Живков“). В 
репортажите на Марков откриваме блестящи народопсихологически екскурси 
(„За религиозното откровение“), жлъчни историко-политически анализи („21 
август 1968-а“, „Драмата на Пастернак“), свежи политологически обобщения 
(„Комуните – действителност или илюзия“, „Западното левичарство – илю-
зии и действителност“), пристрастно защитени оценки в областта на театъра 
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(„Процесът срещу богомилите“), литературата („Август хиляда деветстотин и 
четиринайста“, „Ехо от есетата на Джордж Оруел“, „Десет години след Иван 
Денисович“) и киното („Магията на Луис Бонюел“, „Още една филмова година“, 
„Против филмовото и телевизионното принизяване на класически шедьоври“).

Не забравяме, че „Задочните репортажи“ съдържат и истински белетри-
стични бисери, като „Коледен разказ“ или „Новогодишни фантазии“, в които 
футурологът Марков в навечерието на 1974 г. мечтае за срутването на Берлин-
ската стена, както и образцови пътеписи („Репортаж за едно пътуване“), които 
са категорично свидетелство, че Георги Марков не е тъпчел на едно място, тър-
пял е развитие и след този дълъг и необичаен („приложен“) есеистично-репор-
тажен период неминуемо е щял да се върне към новелата и романа.

 
ІХ.

В духа на Георги-Марковите фантазии и аз съм си мислил как би се раз-
вила неговата съдба, ако бе дочакал промените у нас. При всички случаи би 
си дошъл в родината – от носталгия или от любопитство. Но дали би останал 
завинаги в нея, или след няколко години, омерзен, би хванал първия самолет за 
Лондон? Трудно ми е да пророкувам, но във всеки случай не си го представям 
като лакей на групировки и жълти издания, до чието падение стигна Владимир 
Костов, или като анемичен автор от типа на Димитър Бочев...

Все си мисля, че Марков би предпочел реализация като тези на Цветан Ма-
рангозов и Юлия Кръстева – със спорадични екскурзии до България и с по-на-
татъшна интеграция в западната литература и култура. За някои подобна перс-
пектива изглежда тъжна, дори обидна, но поведението и мисленето на Георги 
Марков подсказват, че днес той би имал съдбата на Марангозов и Кръстева.

Скулптура
Худ. Кирил Мескин
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Мира Душкова

ЛИТЕРАТУРНИЯТ ДЕБЮТ НА КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ
120 години от рождението и 40 години от смъртта на писателя

От 1908 година почти до края на 20-те години 
на ХХ век, въпреки че издава и два сборника с 
разкази, Константин Константинов (1890-1970) 
е познат най-вече като поет1. Години по-късно 
Н. Фурнаджиев си спомня: „Не само стихове-
те му в тази не особено взискателно направе-
на антология (антологията на Подвързачов и 
Дебелянов, бел. моя – М. Д.), но и стихотворе-
нията му, които намирах в тогавашните спи-
сания, подписани с неговото име, ми правеха 
впечатление със своята простота и реалистич-
на образност, незасегната от причудливости-
те на някои наши символисти“2. Творби на К. 
Константинов (не само поезия) излизат в „Бъл-
гарска сбирка“, „Съвременна мисъл“, „Смях“, 
„Листопад“, „Оса“, „Българан“ и др. Той е най-
младият поет в „Българска антология. Нашата 
поезия от Вазова насам“ на Д. Подвързачов и Д. 
Дебелянов (1910). От началото на века датира 
известният му псевдоним Душечка, хуморис-

тичните си текстове подписва с „Полишинел“, „Polichinel“ (в. „Българан“, 
„Оса“, „Варненски новини“), в „Българска сбирка“ фигурира и като Кон-
стантин Бродяга. По-късно, през 20-те години, под стиховете и пътеписите 
му се появява псевдонимът Semper Idem (сп. „Демократически преглед“).

Проблемът за ранното творчество на Константин Константинов все 
още не е разрешен. Неговата поезия не намира място в литературно-изсле-
дователското поле и е извън обсега на общото изследване за комплексната 
авторова личност. Причините за недостатъчния изследователски интерес 

1  Виж например спомените на Георги П. Арнаудов и Димитър Симидов в „Рачо 
Стоянов, Николай Райнов, Стоян Загорчинов, Константин Константинов в спомените 
на съвременниците си“. С., 1978, с. 641, с. 652-653.

2  Фурнаджиев, Н. Моите спомени за писателя. – Сливенско дело (Сливен), No 
119, 5 окт. 1965.

Скица на К. Константинов от 
1922, худ. Донка Константинова
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към поезията на Константинов са главно две. Първо, досега никой не е дръ-
знал да събере в едно книжно тяло ранните му произведения (едно трудо-
емко и неблагодарно издирвачество) и така те остават все още затворени 
в пожълтелите страници на периодичните издания. Второ, липсва цялост-
на визия за разглеждането на Константин-Константиновото творчество, в 
която да се впише и неговата поезия като част от общото. Един по-внимате-
лен и по-обширен поглед към творчеството на Константинов би провоки-
рал изследователите да потърсят зараждането на определени теми, мотиви, 
образи в ранното му творчество, за да се съпоставят и да се получи избис-
трена, единна картина за твореца.

 Стъпка в тази насока, за съжаление останала единствена в литератур-
но-изследователското поле, е студията на Бистра Ганчева „Ранният Кон-
стантин Константинов“3. От ранното му творчество Ганчева изследва ня-
колко стихотворения в сп. „Българска сбирка“, „Демократически преглед“, 
„Знание“, както и други произведения – малкия раказ „Край морето“ (сп. 
„Съвременна мисъл“, 1911) и текста „Пътьом“, определен „жанрово“ като 
„Драскулки“ (сп. „Смях“, 1912). Студията на Б. Ганчева е безспорно интри-
гуваща, но тук нямаме за задача да предаваме подробности от съдържа-
нието й. Ето защо ще се ограничим само до характеристикиге за ранното 
творчество на Константинов. На първо място Ганчева посочва стремежа 
на автора към циклично свързване на произведенията, което показва тях-
ната идейно-емоционална и тематична близост, била тя отчетлива или 
по-завоалирана. Разглеждайки конкретни стихотворения, Б. Ганчева сти-
га до извода, че „единството в ранните цикли на писателя е не тематично, 
а психологическо. То се изразява в определен кръг от чувства, размисли, 
впечатления, блянове и спомени“4. Изследователката определя като най-съ-
ществената черта в ранните произведения „личното начало“, което „власт-
но (и завинаги)“5 бележи творбите му. Личното начало се усеща по своеоб-
разен начин и в пейзажната лирика на Константинов, в която се променят 
стойностите на „истина“ и „лъжа“, изменят се, смесват се темпоралните ка-
тегории, които придобиват „субективна трайност“.

Освен това в ранното Константин-Константиновото творчество Бист-
ра Ганчева забелязва и „някои неизбежни трудности във взаимоотноше-
нията между съкровения свят на художника и действителния живот“6. Ето 
какви мотиви извежда изследователката: невъзможността на човек непре-
къснато да пребивава в сътворения от него свят; съществуващата опасност 

3  Ганчева, Б. Ранният Константин Константинов. – Вж: Пловдивски университет. 
Научни трудове. Филология, 1982, Т. 20, кн. 5, с. 187-201.

4  Ганчева, Б. Цит. съч., с. 190.
5  Пак там.
6  Пак там, с. 193.
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преди животът да е приключил духовните сили да бъдат изчерпани; слож-
ните взаимоотношения с близките (към бащата, към любимата). Следваща 
отличителна черта е темата за бягството на лирическия герой от кръга на 
любимите хора в света на книгите (сравнение с подобен мотив в творчест-
вото на Ат. Далчев и Ас. Разветников от по-късен период на българската 
поезия).

Б. Ганчева обобщава, че чрез поезията си К. Константинов истински и 
пълноценно изживява живота си, и подкрепя тезата си с примери от лите-
ратурната история. Много автори от началото на ХХ век като Д. Дебелянов, 
Н. Лилиев, Ем. Попдимитров, Т. Траянов, Й. Йовков са приемали, че сми-
сълът на живота е в пълната му отдаденост на литературата и изкуството. 
Изследвайки творческия път на Константинов, Ганчева стига до извода, че 
именно тези духовни сили, „чистата духовност“ от младостта на писателя 
стават негово упование за преодоляване на трудностите: „Най-сетне, вече в 
по-късните му години, продължителното творческо мълчание на Констан-
тин Константинов, предизвикано от същата безкомпромисност, придава на 
творческото му дело и на духовния му живот, който то изразява, допълни-
телна цена на нещо отстоявано, оцеляло в непомрачения си блясък. Чистата 
духовност получава дълбока двойна перспектива – и като далечен спомен, 
и като действаща сила, надскочила времето“7.

В заключението си Бистра Ганчева подчертава, че още в ранните години 
у Константинов са набелязани всички отправни точки, които изграждат по-
зициите му. Те остават почти непроменени през целия му живот.

Тук ще подходим по-различно към ранния Константинов. Тъй като 
сме убедени, че дебютът му заслужава отделно изследване, ще се ограни-
чим само до щрихиране на някои характерни моменти от публикуваното в 
две издания, излизали в началото на миналия век – „Българан“ и „Българ-
ска сбирка“. При това с надеждата някой ден тези наблюдения да прераснат 
в по-обстоен обзор, какъвто творчеството му заслужава.

В периода 1908-1920 година Константин Константинов печата активно 
в почти всички периодични издания, които поместват литературни про-
изведения. Това е типично за писателите от началото на миналия век. Тек-
стовете му наброяват около сто – поетични (субективно-лични, пародии 
и „подражания“), фрагменти, редове от дневник, разкази, есета, импресии, 
статии, пътеписи, фейлетони и др. Жанровете, в които пише Константи-
нов, са най-разнообразни и това е индикация, че младият автор търси себе 
си чрез експериментирането с различни форми или че всичко, свързано с 
писането, му е интересно.

К. Константинов (псевдоними: Душечка и Константин Бродяга) печата 

7  Пак там, с. 199.
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в последните две години от излизането на вестник Българан8 (1908-1909). 
Творбите му са иронично интонирани. В тях се усеща игровото начало (па-
родирането на Шели, Лермонтов и Хайне), налице са закачливо-шеговити-
те нотки в стихотворенията и фрагментите му, които разкриват предимно 
университетския живот. Ето защо се вписват във веселото, бохемско цар-
ство на „българановците“. Тук властват карнавалното, фантазното, цветно-
то. Такова например е писмото на Душечка, в което интимно-ироничното 
обръщение към вестника и подписът в края създават впечатление за прия-
телско-емоционалната обвързаност между сътрудниците и изданието („Го-
лубчик Българанчо“; „Целувам те по нослето. Твой Душечка“)9 .

За да се усети общият тон на публикациите в „Българан“, ще цитираме 
стихотворението „Fragment“:

Последня седмица на постите безкрайни, –
И ето че Велик-ден иде пак…
Гърмят молитствено църковните камбани,
Ме[и]рише на изпечен козунак.
А кретат поприведени съпрузите послушни
Нататък – към пазаря – всеки устремен:
И тътрят смръщени провизиите – нуждни
За славата на идящия Велик-ден.
Велик-ден пак!... Търчат деца, дъртаци, –
„Христос възкресе“ пей отецът свят;
А там – над куп от вапцани яйца и козунаци
Умира тихо Той наново пак разпнат…10

Повечето текстове на К. Константинов, печатани в „Българан“, се от-
личават с известна злободневност и кратковременна актуалност; свърза-
ни са с изискванията на деня и аудиторията – предимно ученици, учители 
и студенти. Някои от споменатите в текстовете имена на университетски 
преподаватели днес се нуждаят от допълнително проучаване, за да бъдат 
идентифицирани. Самият Константинов по това време е студент и е съвсем 
естествено университетските среди и нрави да бъдат неизчерпаем източ-
ник на закачки и шеги. Теми, свързани с Alma Mater, могат да се открият в: 

8  Българан. Вестник за хумор и сатира. Редактори: Христо Силянов и Александър 
Кипров. Впоследствие редактори: Александър Божинов, Елин Пелин и др. София, 10 
януари 1904 – 20 юни 1909. На страниците на „Българан“ Константинов се „среща“ с 
бъдещите свои приятели – Димитър Подвързачов (Забравен талант) и Николай Лилиев 
(Одуванчик).

9  Из университетските кюшета (откъслеци от приятелско писмо). – Българан, V, 
1909, бр. 27, с. 4. Подпис: Душечка.

10  Fragment. – Българан, V, 1909, бр. 23, с. 2. Подпис: Душечка. Стихотворението 
се печата с осъвременен правопис.
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трите цикъла стихотворения „Университетски настроения“, публикувани в 
различни броеве на „Българан“, в стихотворенията „След университетска-
та ваканция“ и „Песен без сюжет“, в текста „Из бележника на един скучающ 
(Студентски настроения)“, имитиращ епистоларния жанр.

В годините 1908-1910 Константин Константинов печата и в списание 
Българска сбирка11. Тук обаче закачливият тон е изоставен и вече се усеща 
стремежът на Константинов (подписващ се и като Константин Бродяга) да 
се доближи до голямата, до модерната литература, да разкрие своите мисли, 
чувства, впечатления. Младият автор е амбициран не само да се докосне до 
ценностите на съвременната му българска литература, но и да я осмисли, 
да я съизмери с други европейски литератури. Първото му произведение 
„Пред прага на нощта… (Литературен ескиз)“12 интерпретира обширната 
тема за участта на творците, тези „велики самотници“, оставащи винаги не-
разбрани. За пример му служи Стоян Михайловски, приживе „погребан“ от 
българското общество, което не вижда „… че тая нивга не погаснала звез-
да мощно се подема, разпилявайки тихата светлина на новите си съкрови-
ща, обкръжена с блясъка на един ореол, много по-величествен, много по-
поетичен… Защото Михайловски едва сега се роди като истински поет“13. 
В своя текст Константинов обръща внимание на религиозните творби на 
Михайловски, разсъждава върху въпроса за вярата, сравнява съдбата на 
българския творец и неговите произведения със сходни теми, мотиви и на-
гласи от творчеството на Лев Толстой, Виктор Юго и Пенчо Славейков. Есе-
то за Стоян Михайловски разкрива Константинов като зрял за годините си 
млад човек (Константинов е бил едва 18-годишен, когато го е писал) с бога-
та обща култура, със силно перо, притежаващ и дързостта да има собстве-
на позиция, която заявява и защитава. Текстът му се отличава с пиетет към 
стария майстор на словото, с разбиране на неговата поезия.

Прави впечатление, че Константинов се е интересувал от художестве-
ните тенденции, които се очертават в другите литератури – например ин-
терес у него предизвиква прозата на норвежеца Кнут Хамсун14, впечатлен 

11  Българска сбирка. Списание за книжнина и обществени знания. Редактори: 
Стефан Бобчев и Михаил Маджаров. От год. II редактор Стефан Бобчев, а от год. XVIII 
– д-р Никола Бобчев. Пловдив – София, януари 1894 – декември 1915. През 1913 г. не 
излиза.

12  Пред прага на нощта… (Литературен ескиз). – Българска сбирка, XV, 1 ноем. 
1908, N 9, с. 572-581. Подпис: К. Константинов. Текстът е с мото от стихотворението 
„Чудак“ на П. К. Яворов: „Светът безпътни не обича / И всеки го по длъжност мрази 
/ И всеки се от него пази / Но луд го никой не нарича!..“.

13  Пак там, с. 573.
14  Кнут Хамсун (1859-1952) – норвежки писател поет, драматург, през 1920 г. 

получава Нобелова награда за романа си „Благодатта на земята“ (1917).
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е от руския поет К. Балмонт15, заявява своите пристрастия към класика 
Толстой. Критическите му творби са на границата между статията, очерка, 
есето или, както той сам нарича един от текстовете си, представляват „лите-
ратурен ескиз“. Печата „бележки“, впуска се в поезията, смело изпитва мо-
дерните за времето си стихотворения в проза, а и самият той се опитва да 
създаде нов жанр – винетки с туш. Оттук може да се направи изводът, че 
младият Константинов е усещал за себе си необходимостта да се впусне в 
нещо ново, непостигнато до този момент, но той не се разделя с традицията, 
нито се приобщава веднага към модното, а съчетава и двете.

Стихотворенията в проза очертават именно този „граничен“ момент на 
промяната, когато жанрът излиза от своя калъп и неговото съдържание се 
прелива в съдържанието на друг жанр. Този „литературен хибрид“ посте-
пенно намира своите почитатели в лицето на младите литератори като К. 
Константинов, които все още търсят собствения си стил. Жанрът води на-
чалото си от „Поеми в проза“ на Шарл Бодлер (1855)16, за който Д. Аврамов 
пише, че „запазва интензивната емоционалност на поезията, но без ограни-
чаващите условности на мерената реч“17. Константинов е изпитал директ-
но влиянието на Бодлер, вероятно по негово подобие прави своите опити 
на стихотворения в проза – „Trio“18, а няколко години по-късно превежда за 
известното издателство „Ал. Паскалев и С-ие“ Бодлеровите „Малки поеми 
в проза“, части от които са поместени в периодичния печат19.

В търсене на собствена литературна идентичност Константинов съз-
дава и своя жанрова форма – винетки с туш. „Иммортели“20 и „По ста-
рия път“21 са съставени от няколко миниатюри, които разкриват мимолет-

15  За един северянин. – Българска сбирка, XVII, 1 окт. 1910, N 8, с. 557-575. 
Подпис: К. Константинов. Мото – из стихотворението на Константин Балмонт: „Я в 
этот мир пришел, чтоб видеть Солнце“, из сборника „Да бъдем като слънце“ (1903).

16  От последното десетилетие на XIX век на български са преведени стихотворенията 
в проза на Тургенев, а от началото на XX век – опитите в този жанр и на Оскард Уайлд.

17  Аврамов, Д. Етюди върху модернизма. С., 2010, с. 134.
18  Trio (стихотворения в проза) [1. Безумие; 2. Денят; 3. Живот]. – Българска сбирка, 

1 ян. 1909, XVI, N 1, с. 44-47. Подпис: Конст. Бродяга; Угасващи искри (стихотворение 
в проза). – Българан, V, 1909, N 17, с. 2. Подпис: Душечка. Стихотворения в проза 
продължава да публикува и по-късно в списание „Наблюдател“.

19  Бодлер, Ш. Из „Малки поеми в проза“ [XIV. Очите на бедняка; XV. Млинът; 
XXVI. Очите на бедните]. – Българска сбирка, 31 май 1919, V, N 8, с. 4-6. Подпис: 
преведе от оригинала: Конст. Константинов.

20  Иммортели. Винетки с туш (1. Томление; 2. Безразличие; 3. Пътьом; 4. 
Неумиращето. 5. Иммортели). – Българска сбирка, XII, 1910, N 7, с. 475-477. Подпис: 
К. Константинов.

21  По стария път. Винетки с туш (1. Молитва; 2. Ястреб; 3. Ръкавици; 4. Бални 
цветя; 5. Noli me tangere) – Българска сбирка, XVII, 1 апр. 1910, с. 259-262. Подпис: К. 
Константинов.

Мира Душкова • Литературният дебют на Константин Константинов



150 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

ни състояния и видения, рисунките представляват едри щрихи (винетки), 
обрисувани с прецизността на думите (с четка за туш). „Хората ги наричат 
безсмъртни, макар добре да знаят, че всичко, което цъфти – най-после уми-
ра. И малките сини цветчета стават символ на вечната, неумираща човешка 
любов, която минава мимолетно и увяхва преди те да увяхнат. Затуй ги на-
ричат иммортели“22.

В „Българска сбирка“ модерното светоусещане и модерният начин на 
писане и структуриране на творбите се откриват в доминантната черта – 
афинитетът към фрагментарност и лаконичност (независимо от жанра и 
тематиката на произведенията). Предпочетени са „бележките“, „мозайки-
те“, „ескизите“, „отломките“, които предават моментното, мимолетното впе-
чатление на откъслеци от действителността. Обектите на изображения са 
разкрити със своите най-ярки черти, от впечатленията на автора е избрано 
и описано най-силното чувство (реално или въобразено), стигащо дори до 
абсурд или до обсесия. Например в триптиха „Trio“ са предадени различни 
емоционални състояния на разказвача. В „Безумие“ Константинов описва 
„шепа хора, хвърлени между вълните“ в миговете, предшестващи настъп-
ващата и неизбежна смърт. Най-неочаквано един от смъртниците започва 
да се смее ужасновесело и този ненавременен, нелеп и безумен смях заразя-
ва и останалите. Смехът е последната връзка с живота, изпитано чувство, 
което осмисля фаталните мигове. „Наоколо бясно се хвърляха, пищяха въл-
ните – а ний всички се смеехме – до един се [все] се смеехме!.. А там – на да-
лечния бряг – стояха бледни и разтрепера[ни] хора и с отчаяние простираха 
ръце към нас. И те не знаяха, че никога през живота ний не сме биле [били] 
тъй забравени и щастливи, както сега в тия безумно-весели минути на на-
шата агония“23. Обсесивно състояние е описано в „Денят“ – неприятното 
чувство, което създават денят и неговата нескончаема повторителност. Тук 
биха могли да се направят аналогии с късното творчество на Константинов 
и неговата трактовка на делника. „Аз не обичам деня. Аз ненавиждам него-
вото плоско, вечно еднакво лице на стар и опасен измамник. И заран, – ко-
гато той – с престорено-невинен образ закрачи по прашния си път, душата 
ми, трепереща, се сгушва, – и с болка простенва:

… пак ли? пак ли?...
Пак ли?... Ден – вечний скитнико!... пак ли?...“24.
Третата част, „Животът“, обединява два мотива от предишните два по-

етични къса – мотива за безсмислието на живота и мотива за безкрайното 

22  Иммортели – 5. Иммортели. – Българска сбирка, XII, 1910, N 7, с. 477. Имортел 
(фр. Immortel) – цвете-безсмътниче; цветовете му се запазват естествени дори след 
изсъхване.

23  Trio – 1. Безумие, с. 45.
24  Trio – 2. Денят, с. 45.
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време, в които изпада героят-разказвач в моментите на безлюбовие. Изхо-
дът от тях, дори когато приближава смъртта, е да е останал поне споменът 
за съществувалата в живота обич. Тогава и безсмислието, и безвремието 
придобиват съвсем други очертания. „И той отново станал със стиснати пе-
стница, заканително сочейки някъде, – но кръвта тихо и безспирно си теча-
ла и ръцете безсилно пак се отпуснали. Защото той не можел да мрази, след 
като вече бе обичал“25.

Не е трудно да се доловят модерни за времето мотиви и послания; ще 
откроим лесно и образа на уморения и обезверен млад човек, носещ на пле-
щите си тегобите на целия свят. Няма да е излишно обаче да подчертаем, че 
подобен род произведения, без ни най-малко да ги подценяваме, са дело не 
толкова на опита и личните изживявания, колкото на интуитивните дости-
жения на душата на твореца.

Сравнявайки публикациите на Константинов в двете издания – „Бъл-
гаран“ и „Българска сбирка“, стигаме до извода, че авторът се е съобразявал 
с общия им тон и не е изключено голяма част от текстовете му да са про-
вокирани от самата им политика. Подобни обобщаващи портрети на Кон-
стантиновото сътрудничество могат да се направят и по повод на други из-
дания – „Смях“, „Оса“, „Наблюдател“, „Демократически преглед“ и др.

Но нека да разтворим още един брой на издание отпреди век, за да се за-
познаем с още едно малко известно стихотворение на К. Константинов. То 
документира не само епохата, но и естетическата обвързаност на твореца и 
неговия приятелски кръг с личността на големия Пенчо Славейков. Смър-
тта му е един от големите удари, които младият Константинов понася. Де-
сетилетия по-късно, в мемоарите си „Път през годините“, писателят ще се 
върне към трагичното събитие и ще напише: „В края на май най-неочаква-
но дойде зловещото съобщение, че на 28 в Лаго ди Комо е починал Пенчо 
Славейков. […] Когато чухме тая тежка новина, ние останахме поразени. 
Никога по-рано не бяхме предполагали, че тоя човек, когото никой от нас, 
младите, не познаваше лично, ни е бил толкова скъп“.

Но да се върнем отново в 1912 година. В популярното хумористично 
списание „Смях“26, което е литературен мост между в. „Българан“ и сп. 
„Българан“, Константинов публикува стихотворение, посветено на смъртта 
на Славейков27. Произведението се отличава от художествената стратегия 

25  Trio – 3. Животът, с. 47.
26  Смях. Хумористично литературно-художествено списание. Редактор Алек сан-

дър Божинов. От бр. 15 редактор е Димитър Подвързачов, а от бр. 145 – редактор Нено 
Илиев. София, 5 юни 1911 – 13 септември 1915.

27  Пенчо Славейкову. – Смях, 1912, II, N 53, с. 3. Стихотворението се помества с 
осъвременен правопис.
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на изданието, но пък се вписва към цяла серия от стихотворения-посве-
щения от К. Константинов. Водещи са непосредствената емоция, заявеното 
лично отношение и преклонението пред големия поет:

Пенчо Славейкову

Ний всички сме виновни днес пред тебе,
Че ти избра изгнанически дял,
Че таз земя спокойно ще погребе
Сирака, безпокойно тук живял.
Във твоя път, обсаждан от неволя,
Разсипан е свя[е]щения елей, –
Но чрез смъртта възкръсна Иво Доля
И спомена му наший път ще грей.
И нека други, във посмъртна глума,
Оплакват твоя образ нелюбим, –
– Учителю, за всяка твоя дума
Стократно ний ти днес благодарим.
И може би след горести огромни
Ще блесне друг на родни небосвод, –
Ала докрай душата ни ще помни
Онуй, което беше твой живот.
И в дългата редица от години,
Де времето забвение плете,
Дълбоката печал не ще изтине [изстине] ,
Обидата за тебе ще расте!
Че у[о]познал избраннически жребий,
Понесе свойта кръстна мъка ти;
Ний всички сме виновни днес пред тебе:
Учителю, учителю, прости!

Стихотворението се предхожда от кратката възпоменателна бележка 
„Пенчо Славейков. 27 април 1865 – 28 май 1912 г.“, която разширява конте-
кста и добавя още една страница към ненаписаната книга, разказваща срам
ната българска история, в която би трябвало да фигурират и имената на Н. 
В. Ракитин, П. К. Яворов, П. Пенев, П. Дубарова, убити или самоубити от 
българската действителност:

Пресели се в царството на сенките един голям поет!
Тая земя, девизът на която е „Всички против всички“, биде, в последни

те години особно, жестока към своя талантлив син.
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Пенчо умря на чужбина в немотия почти.
Един силен дух, един от малцината неподкупни българи, който живее

ше с найдобрите завети на здравото и бодро минало.
Осиротява България от хора!
Осиротява от писатели!
Остават купчини злобни вманиячени неврастеници с чепки коси в ше

пите, с ками между зъбите...
 А Пенчо носеше в душата си вълшебен музикален инструмент, настро

ен да възпроизвежда найтънки и сложни гами: от дивната хайдушка песен 
на бащата Балкан – през трепетите на античните изваяния – до тъмни
те блянове на Заратустра.

Такива поети вече се не раждат.
Дали ще съумее България да оцени великата загуба?28 
Въпреки че престава да пише поезия, Константин Константинов, по-

добно на своя любим автор Иван Бунин, остава поет по призвание, усеща 
и разбира поетичния талант и неслучайно е един от първите, които крити-
чески открояват дебютите на Е. Багряна, Н. Фурнаджиев, А. Разцветников, 
А. Каралийчев. В много от късните му разкази, а и в „Път през годините“ 
поетичните сравнения и метафори продължават да бъдат неизменна чер-
та на стила му. Ето, например, началото на предговора на „Път през годи-
ните“: „В нашия бърз и кратък живот на земята съдбата ни е дала най-го-
лямата утеха: паметта – това истинско чудо, което е един от образите на 
безсмъртието“29. Или в разказа „Пепел“: „Отсреща Венеция изплуваше в 
привечерното небе като огромен розов медалион, в рамка от синьозелен 
емайл“30.

Ранното творчество на Константинов носи много от характеристиките 
на зрелия му писателски период: живия усет към словото, тънкото чувство 
към думите и техните нюанси, динамична обвързаност между целостта на 
обектите и действителността, открояването на детайла, желанието да се 
експериментира като се обновявя традицията. Писателят се стреми да бъде 
верен на старите майстори, но едновременно с това оценява и модерните 
тенденции. Все пак малките форми у младия Константинов не предоставят 
възможност за сериозна реализация. Това по-късно ще направи разказът – 
жанрът, в който писателят се чувства най-добре и реализира пълноценно 
големия си талант.

28  Пак там. Запазени са особеностите и графиката на текста
29  Константинов, К. Път през годините, с. 7.
30  Константинов, К. Пепел. – Вж: Ден по ден. С., 1943, с. 10.
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Божидар Богданов

ЗИМЕН ИЗ-ЛЕТ

Този свят е тъй призрачен!
Мяркаш само колонади от лед,
фризове и орнаменти от сняг.
Застинали в молитва черноризци
с тиари от сребро.
Животът се е свил
в бялото като в библия,
която прелистваш с дъха си:
облачна пара
с крилете на ангел.

БАВНО В СНЕГА

Хиляди ангели 
от дъха на поета
В затаения дъх
Архангел

ОДОМАШНЯВАНЕ НА ПЕЙЗАЖА

Зима е
и радиаторът
се разпъва
като акордеон
Топла музика
в прозореца
вали
снегът скърца
под химикала ми

Яцинта • Худ. Кирил Мескин
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ПОСТ/С/НЕЖНА РЕВОЛЮЦИЯ

След дебелия сняг
и кристалния лед
/аристократизма на зимата/
цоп! слънцето,
всевиждащият разказвач, 
направо в локвите,
направо сред масите.
Където падат воалите,
топят се кринолините…
И принцесите квакат
в хор със слугините.

СЕЛСКА ЦЪРКВА ПО КОЛЕДА

Далечен вой на единак.
Заключен в храма,
господ вие!

В ЗООПАРКА

В очите на вълка
виждам себе си:
ту като митичен ловец,
ту като плячка.
Само за миг
нещо припламва в зениците му,
после угасва.
Обръщаме си гръб
като жертви.

ЗЛАТЕН ВЕК

Те живеят високо над света:
някъде далече в Андите,
в планините на Афганистан
или дълбоко в джунглата.
И тътрят живота напред
с една човешка сила,
с впряг от добичета.
Не им трябва телевизия,
не им е нужен интернет.

Божидар Богданов • Поезия
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Тъй близо са до земята, 
тъй близо са до небето.
На една молитва от боговете си.
На една стрела от щастието.
На един мит от сътворението.

РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ

Светът е станал пустиня:
може би от пясъци,
може би от лед.
И никаква следа
от някакво човечество.
Космически вятър гони
разноцветни найлони.

МЕЖДУ СВЕТОВЕТЕ

В ДНК-то на сътворението
всичко е казано.
Какво ново под слънцето:
реторическа светлина,
метафизичен мрак…
Моливът ми сънува,
моливът ми бълнува.
И се плюнчи,
че става совалка.

ХОРИЗОНТ

На предела на есента
лежа под една
разточителна шипка.
А слънцето ме боде в очите,
бодлите ме дърпат – 
отвсякъде граници.
Колко много линии,
мислени и реални,
ни делят от безкрая.

Божидар Богданов • Поезия
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Деница Янева

КИРИЛ МЕСКИН – БЕЗГРАНИЧНАТА СИЛА НА ФАНТАЗИЯТА

Не пластическите образи, с които си слу
жи художникът в произведението, а ду
хът, който влага в него, характеризира 
епохата му.

Иван Лазаров

Кирил Мескин е сред българските творци, дълбоко убедени в призвание-
то на изкуството да присъства като жизнена сила сред хората. Това му дава 
сили щедро да обогатява панорамата на съвременните процеси и явления 
с художествено-емоционалните си внушения, очертавайки свой собствен 
ореол в пластичната ни култура. 

Житейският път на Кирил Мескин започва на 23 май 1943 г. в село Асе-
ново, Плевенска област. Средното си образование получава в Техникум по 
дървообработване и вътрешна архитектура – Плевен, след което даровани-
ето му да рисува го отвежда във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Там през 
1970 г. завършва специалност скулптура. След успешното си дипломиране 
работи четири години като специалист-методист в отдел „Култура“ – Пле-
вен. Непосредствено след това в периода 1975–1984 г. е уредник и завежда 
фонд „Скулптура“ в ХГ „Илия Бешков“ – Плевен. От 1984 до 1995 г. е главен 
уредник на „Колекция дарение Светлин Русев“. През 2005 г. печели конкурс 
за доцент по скулптура във Великотърновския университет, Факултет по 
изобразително изкуство, а от 2008 г. е „професор“.

Кирил Мескин утвърждава авторитета на българската скулптура с 
участието си в редица национални форуми и международни симпозиуми. 
По-значимите от тях са в Холандия, Франция, Германия, Белгия, Русия, Че-
хия, Канада и Япония. Неговото творчество е представено в повече от 20 
самостоятелни изложби в България и чужбина. То е създадено в продъл-
жение на 40 години и отразява многостранните интереси на автора в об-
ластта на скулптурата. Активната му дейност е високо ценена. Мескин е 
носител на редица престижни награди, като Голямата награда на І-вото на-
ционално биенале на малките форми в Плевен (2002), Национален конкурс 
за войнишки паметник в г. Оряховица (1996) и Бургас (1991), Награда на 
СБХ за скулптура (1994) и др. Негови работи са притежание на редица му-
зеи и частни колекционери на изкуството у нас и извън пределите на стра-
ната ни. Сред тях е и един от най-големите скулптурни меценати – белги-
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ецът Юго Вутен, което е своеобразно признание за дейността и таланта на 
художника. 

Творбите на Кирил Мескин са инспирирани от богатството на природ-
ните форми. Оттам идва и тяхното изключително многообразие. Те се отли-
чават с експресия, жизненост, баланс и виталност. Всяка впечатлява с бла-
городното си величие и разнообразие, до които художникът достига чрез 
оригинални пластични решения и открития. Те са продиктувани от една 
страна от проблемите, които вълнуват твореца, от друга – от предизвика-
телството на материала и неговите пластически възможности. Предвид осо-
беностите на материалите, които предпочита – гранит, мрамор, пясъчник, 
шамот, метал и дърво, Мескин работи предимно монументална скулптура. 
Сведени до символно-знакови и образни внушения, със свой емоционално-
смислов код, те се превръщат в своеобразно олицетворение на творческата 
свобода, дълбочина и широта на неговата мисъл. 

Проправяйки свой път в налагащата се през последните десетилетия 
тенденция към модернизиране на пластичната форма, Кирил Мескин е сред 
авторите, които успяват да я изчистят от реалистичните подробности и да 
достигнат до универсална образност и символика. Творбите му са синтез, 

Милкана • Худ. Кирил Мескин Девойка от Асеново • Худ. Кирил Мескин
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в който фигуралното и абстрактното често пъти размиват своите граници, 
пораждайки многопосочни и сложни асоциации. Затова при повечето плас-
тики като че ли сюжетът отстъпва. Той не разгръща действия. Силата е в 
дискретното предложение за приобщаване към авторския начин на мисле-
не, в който има впечатляващи и мощни интелектуални изблици, задълбо-
чени анализи, виртуозни пластични решения, технологически сложности 
и експерименти. При някои от тях силният идейно-емоционален заряд на 
синтезираната форма и изчистеният силует отвеждат към дълбоки фило-
софски размишления. При други – невероятната комбинация от традиции 
и оригиналност институционизират една тенденция, в която скулптурното 
пространство е център на творчески и интелектуални изблици. Внушител-
ният формат, който се налага, е богат на смислови пластове и фактури. Но 
това не нарушава човешките измерения на пластиките. Застанал пред тях, 
зрителят открива и най-сложните послания, които създават усещането за 
интимността. 

Значителен дял от художественото творчество на Кирил Мескин са 
скулптурите, в които той изгражда собствени светове, разположени от-
въд видяното и откритото, в безкрайността между въображението и ре-
алността – „Наведена“, „Епос“, „Полет“, „Послание-VІІ“, „Противостоене“, 
„Резонанс“, „Устрем“. Винаги търсещ зад материалното идейно-духовното, 
метафизичното, художникът създава една реалност, в която трайните и не-
преходни състояния, индивидуалното и типологичното, видимото и нео-
бозримото изграждат особена атмосфера, наситена с множество смислови 
внушения. Стилната чистота, паралелно с прецизния подбор на материали-
те и изразните средства, подсилват абстрактното въздействие на творбите, 
поразяващи с композиционната си стабилност. Въздействието се засилва 
още повече както от мащабите на формата, виртуозно овладяна от худож-
ника, така и от богатството на фактурната повърхност и ажурите, придава-
щи един особен живот на детайлите.

С други творби скулпторът ни връща към някои от вечните теми в из-
куството. Това са „Сътворение“ І, ІІ, ІІІ, „Метаморфоза“, „Блудният син“, в 
които за пореден път постига един невероятен синтез между форма и съ-
държание; синтез, превърнал се в носител на емоционални послания. 

Кирил Мескин е сред малкото български скулптури, в чието творчест-
во жената присъства по съвременен и актуален начин във всичките си про-
явления – и като синоним на невинността, непорочността и духовната чис-
тота (“Вечната и святата“, „Яцинта“, „Милкана“), като облагородяваща и 
създаваща хармония в несъвършения свят (“Мадона“, „Дева Мария“), и 
като въплъщение на красотата, но и на първородния грях – изкусителка и 
съблазнителка, привличаща неудържимо със своя сексапил и смъртоносен 
чар (серията женски торсове).
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С особен финес, емоционалност и артистичност е белязана и пореди-
цата от женски бюстове и глави – мотив, към който художникът се връ-
ща многократно. В тях в най-голяма степен се долавя интимният патос на 
авторовия почерк. Показателни са пластиките „Загадъчната“, „Девойка от 
Асеново“, „Жрицата“, „Настроение“, „Преклонение“, „Спомен“, „Състоя-
ние“, „Японска импресия“ и още много други, в които персонификацията 
отстъпва място на рефлексиите на съвременната култура и личностното 
авторско присъствие. Всички те впечатляват със своята композиция, в коя-
то няма повторяемост, с експресивния си изказ и индивидуалното си твор-
ческо решение, останали без аналог в съвременното пространство, с нео-
бичайните си пластични хрумвания, олицетворяващи безграничната сила 
на фантазията. За това допринася не само използването на различни мате-
риали – бял и цветен мрамор, гранит, лабрадорит, пясъчник – често комби-
нирани в една и съща творба, но и прилагането на своеобразни похвати и 
прийоми, като заглаждане, набраздяване и инкрустиране, създаващи едно 
първично звучене на формата. Замечтано замислени, носталгични и нрав-
ствено чисти, фигурите на Мескин изплуват от безкрайността на въобра-
жението и реалността, превръщайки се в синоним, в символ на духовната 
чистота и красота.

Специалното отношение към формата позволява на професора да син-
тезира художествения образ до силно внушение, до въздействаща динами-
ка. Той създава поредица мъжки торсове, които, подобно на антични бо-
гове и титани, са натоварени със собствена символика. Те са експресивни, 
първични, витални, сякаш носещи мъдростта на вековете. Всеки от тях по 
оригинален начин разкрива интимния свят на автора – свят, неизчерпа-
ем на състояния, мисли и подсъзнателни внушения. Въпреки преоблада-
ващите камерни размери, тези фигури с точно премерените си движения 
и сложни пластични градации осъществяват по невероятен начин контакт 
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със зрителя и средата, в която са поставени. Независимо от деформациите, 
в които доминира мощното, но и осмислено боравене с формата, те впечат-
ляват със своята цялост и компактност, с техническото си изпълнение и ес-
тетическото си въздействие. 

Особено място в творчеството на Кирил Мескин заемат и творбите, в 
които той всеотдайно и пълноценно вгражда своите лични вълнения и ду-
ховни послания. „Слънчев трон“, „Космическо цвете“, „Игра с топка“, „За 
буквите“ рисуват нови или отдавна отминали светове, разположени в без-
крайността между традициите, богатото въображение на автора и модер-
ността. Предлагайки изключително широк диапазон от творчески похвати, 
тези пластики се превръщат в оригинални стилистични открития, в които 
разнообразните връзки между отделните компоненти, перфекционализмът 
в техническо отношение и интересното комбиниране на материали отразя-
ват най-съвременните тенденции в скулптурното пространство. Впечатле-
ние правят спонтанният маниер на изпълнение и богатството на пластич-
ната форма, превърнали се в отличителна черта на Мескиновите творби. 
Те излъчват вътрешна сила, монументалност и своеобразна експресивност, 
отличавайки се с невероятно своеобразие. Нещо повече, пластиките не са 
естетически факт, те са естетическо преживяване. Прецизно композирани 
и балансирани, съвършено изваяни и неизчерпаеми с пространствените си 
и смислови решения, скулптурите отразяват богатата пластична култура на 
автора, извоювайки му собствена идентичност в динамично променящата 
се панорама на изкуството.

В този контекст творчество на Кирил Мескин го представя като нада-
рена личност със собствен облик, многопосочни интереси, ясно заявени 
принципи и естетически позиции в съвременното културно пространство. 
Той е автор с индивидуален и оригинален профил, скулптор – влюбен и 
предан на изкуството. Досегът до неговите произведения и навлизането в 
техния вътрешен свят са предизвикателство не само към мисълта, но и към 
чувствителността на човек. Що се отнася до колоритното му присъствие в 
артистичните среди – то е отвоювано с дълголетната му съзидателна рабо-
та, която му отрежда собствено място не само в духовното пространство на 
България, но и на Света. 

Но Кирил Мескин е не само талантлив и продуктивен автор. Той е и 
уважаван, обичан и ценен педагог, който с артистизъм, жар, енергия, про-
фесионализъм и всеотдайност разкрива на студентите тайните на скулпту-
рата, събужда у тях пулсациите на нейния живот. Не малко възпитаници 
с благодарност си спомнят за годините, прекарани в скулптурното ателие 
на художника във Великотърновския университет, и след завършването си 
продължават да търсят в негово лице Приятеля и Човека – такъв, какъвто е 
в сърцата на всички, които го познават и обичат. 
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„ПИСАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ГОВОРИ СЪС СВОЯ СИ ЕЗИК...“

Разговор с белетриста ЕМИЛ КРЪСТЕВ

Емил Кръстев е роден през 1948 г. През 1975 г. започва рабо
та като репортер във в. „Орбита“. Същата година постъпва 
като редактор в Българското радио, програма „Христо Бо
тев“. Покъсно работи във в. „АБВ“ и издателство „Земиздат“. 
През 1991 г. основава издателство „ГеяЛибрис“. Като журна
лист пише основно по темата за опазване на околната среда 
и екологичното равновесие. Дебютира през 1984 г. с повестта 
„Луда надежда“ в библиотека „Смяна“ на издателство „Народ
на младеж“. Автор е и на книгите „Лунен загар“, „През еколо
гичния лабиринт“, „Змейова гонитба“, „Кръговрат“, „Сянката“, 
„Макиаж“.

Уважаеми Емил Кръстев, нека да започнем този разговор с корените.
Кажете нещо за произхода си. Известно е, че сте син на един от големите 

оперни певци на България, баритона Кирил Кръстев, основател на Русен-
ската опера, с когото имах щастието да общувам...

– Обикновено се говори за произхода на героите или силните на деня. Те 
трябва да показват героизъм и сила на деня от люлката. Аз бях обикновен уче-
ник с обикновени мечти и обикновена съдба. Като съвсем млад имах късмета 
да живея известно време в чужбина, но това не ми помогна кой знае колко. 
Освен дето понаучих един език. За съжаление не наследих и частица от дарбата 
на баща ми. А ми се искаше. Утехата ми е, че малкият ми син има талант. Сега 
завършва музикалното училище и ако не беше мързелив, би могъл да направи 
поне малко от това, което постигна дядо му.

Как се насочихте към литературата?
– Още като студент започнах работа във вестник. А знае се, че амбицията 

на всеки журналист е да го признаят за писател. Като прескочи четирийсетте 
и никой не обръща внимание на литературните му опити, започва да обсъжда 
успелите писатели със също такива пишещи братя като него – ама какъв писа-
тел е този? Нека умре, да минат трийсет години, ако тогава някой го помни... 
Но когато човек е на двайсет и пет, не мисли какво ще кажат за него трийсет 
години след смъртта му. И добре, че е така.

Да продължим с началото. Вашият дебют? Как го оценявате сега?
– В края на седемдесетте години започнах война с редактори и рецензенти 

да ми издадат първата книга. Беше ми криво всеки път, когато ми кажеха, че и 
тази година няма как да я включат в издателския план. Утешавах се с глупаш-
кото самочувствие да се сравнявам с Майстора от „Майстора и Маргарита“. 
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Смятах, че като излезе „Луда надежда“, най-малкото ще кривна оста на земята. 
Сега прочитам от време на време по някоя страница от нея и се чеша зад ухото 
– ами редакторите и рецензентите са имали право... Но това е за секунди. После 
се изпъчвам – имали са право само донякъде.

Помогна ли Ви журналистиката, а после и работата в издателството?
– Журналистиката ме научи да преписвам по десет пъти всеки текст преди 

да го предам на редактор. В издателството се отучих.

Вашите модели, образци в литературата?
– Да вървиш по стъпките на някой писател е най-късият път към имита-

цията.

Как пишете? Лесно или трудно? Бързо или бавно?
– Преди години ми разказаха как У. Сароян една вечер проиграл осемдесет 

хиляди долара на покер, прибрал се и до сутринта написал пиеса, която продал 
за шейсет хиляди. Почти покрил загубата. Тогава за малко да развия чувство 
за малоценност. Успях да си внуша, че това е просто една от хилядите клюки, 
който се разнасят за известните писатели, и избегнах депресията. Но нормата 
на Хемингуей – две хиляди думи всяка сутрин и после си живей живота – и до 
днес ми се струва като Чомолунгма, която трябва да изкачвам бос.

Вярвате ли във вдъхновението? Или пишете упорито и всеки божи ден?
– В „Психология на литературно творчество“ Михаил Арнаудов цитира 

изказване на Балзак: „Идеите нахлуват в сърцето или в главата ви, без да ви 
питат. Никоя куртизанка не е била по-своенравна или по-заповеднишка от 
концепцията на художниците; когато тя се яви, трябва да бъде хваната здраво 
за косата като съдбата“. Като си спомня тази мисъл се напрягам готов да стисна 
концепцията за косата. Но в този момент в главата ми зазвучават два стиха от 
песен на Висоцки:

 Меня сегодня муза посетила.
 немножко посидела и ушла.
И сядам да се разкъсвам между съдбата и музата.

Напоследък често се говори за постмодернизма в българската поезия и 
проза. Какво мислите за това?

– Писателят е публична личност. Иска други да прочетат какво е мислил и 
измислил и да го похвалят. Свободен е да избере средствата, с които да огласи 
тези мисли. Негово право е да се бори за признание. Негово право е да търси 
форма на изява, с която да остави следа във времето. Негово право е и да поеме 
риска да му се присмеят.

Някой беше казал, че: „стилът е еманация на моралната човешка лич-
ност“. Как бихте разтълкували тази фраза през Вашето творчество и стил?

Огнян Стамболиев • Емил Кръстев
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– Не съм убеден, че стилът има чак такова значение. А и моралните катего-
рии се менят с времето. Виждаме как постъпки, изяви, аргументи, изказвания, 
парвенющина и дебелащина, които преди са карали достойните хора да замъл-
чават или да се скриват в себе си, в днешно време се приемат с възторг. Дали 
това ни харесва е друг въпрос. Но писателят трябва да говори със своя си език. 
Дори в началото да смятат песента му за грачене.

Коя от книгите си досега считате за най-успешна?
– Тази, която ще напиша може би някой ден.

Не Ви ли изкушава драматургията? Според мен новите Ви книги могат 
да бъдат драматизирани или филмирани...

– Мечтата на всеки белетрист е да го поставят на сцена или да снимат филм 
по негов сценарий. И защо не? Но като бях съвсем млад в кафенетата или в 
компании говорехме за поети, писатели, романи, стихове. Сега сядам понякога 
с децата си и техните връстници – от седемнайсет до двайсет и три години – и 
мълча, най-многото току да кимна, колкото да не решат, че съвсем съм изкуку-
ригал. Те се прекъсват един друг с възторжени обяснения и коментари, често не 
лишени от смисъл и оригинални оценки, но само за филми, киноартисти, ком-
пютърни ефекти, продуценти, каскадьори, милионите на изгряваща звезда от 
последната й лента, от време на време за кинорежисьори, доколкото ги интере-
сува кой е направил поредния хит. Как няма нашият писател да сънува поне хи-
лядарки и слава, щастието да го споменават и него в подобни разговори, макар 
че младите почти не се интересуват от авторите на сценариите. Преди трийсет 
и пет години и аз опитах да пиша сценарии и пиеси. Добре, че беше за кратко.

Интелектуалният страж на Европа Жан Пол Сартр се питаше: „Трябва 
да създаваме, да отразяваме, или да откриваме?“ Как бихте отговорили на 
този въпрос?

– Труден въпрос с толкова отговори, колкото са хората на земята. Не съм 
сигурен дали и самият Сартр е имал само един отговор. Според мене всеки 
трябва да върши това, на което е способен. Ватманът да спазва пътните знаци-
те, народният представител да гласува със своята карта, писателят да пише само 
когато не може да не пише. Тогава е възможно да създава, да отразява, да от-
крива. Вероятността не е голяма, но това не значи, че трябва да легнем да мрем.

Какво мислите за експеримента в творчеството?
– Без експеримент няма творчество.

Не мислите ли, че Вашата проза звучи песимистично?
– Някой обвинявал ли е Достоевски в песимизъм? Писателят описва жи-

вота както го вижда. И приема опасността да го четат само тези, които го раз-
бират. Дори да са само двама-трима души. Още повече че у нас вече никой не 
обръща внимание на написаното. А който иска популярност, трябва задължи-
телно да спазва схемата на хепиенда.
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Лично за мене – светът е препълнен с кандидати за слава, един по-малко 
няма да навреди на никого.

Какво четете и препрочитате? (наши и чужди автори, днешни и класи-
ци)

– Кортасар, Кафка, Далчев. Имах щастието да познавам лично Владимир 
Полянов. Българските диаболици са все така забравени, макар че от време 
на време някой се сеща за тях, колкото да увеличи популярността си за тяхна 
сметка. След тези думи може да звучи парадоксално, но за мене „Чичовци“ е 
едно от най-големите произведения в нашата литература.

Всъщност, кое е най-важното, което бихте искали да кажете чрез Ваше-
то писане?

– Гледайте и мислете. Някой ден може да се наложи да използвате и двете.

Виждате ли добро бъдеще за България?
– Да погледнеш в бъдещето е много трудно. Преди двайсет и няколко го-

дини и футуристите не можеха да си представят какво ще става днес. Но прави 
каквото трябва, пък да става каквото ще.

                                     
Разговора води: Огнян Стамболиев

Послание 7 (Сакурагава, Япония)
Худ. Кирил Мескин
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Емил Кръстев

ЕКШЪН
(Из едноименната книга)

1

И няма ако, и няма защо, и няма дали, щом е застанал на скалата за последния 
скок, след секунди полита към пропастта и вятърът свири край него и отнася 
разните ако, защо, дали и всичко грозно, коварно, измамно, горделиво, жес-
токо, интригантско, предателско, дебелашко и глупашко, бездарно, уродливо, 
лъжливо, клеветническо, завистливо, озлобено, нагло, високомерно, подигра-
вателно, мускулесто, обещаващо, римувано, децибелно, разгулно, подкупно, 
любезно, солидно, авторитетно и авторитарно, любовно и изневярно, сексу-
ално и перверзно, и ритъма на – умен, образован – аз съм това, (но съдбата ми 
лежи в чужда ръка, – а заедно с тях издухва и Нобеловата награда с пришитите 
към нея банкери, министри и бизнесмени в компанията на двама биячи с диле-
мата стока или духовен екстракт, а най-отгоре Хеопсовата пирамида с тайните 
си коридори и безброй фрески по стените и животът минава пред очите му, 
но не като потъващия Титаник – той не е толкова деформиран от телевизията, 
– нито ще се върти като на филмова лента – литературните клишета не са го 
превърнали в дълбокомислен глупак. Животът му се разгръща като листа на 
стар албум и колкото по-назад се връща, толкова по-неясни и размазани стават 
снимките, а те са професионалисти и няма значение дали ще бъде автомобилна 
катастрофа, взрив в самолета, изчезнала в морето яхта или нещо, за което не 
си и чувал, сигурно ще го направят професионално, защото ясно е, че когато 
срещу доброто се изправя злото, то или го измита, или го прегазва, значи имаш 
право на злото да отвърнеш със зло, ако така ще живне доброто, парадокс, но 
нали светът се крепи на немислимото и ако после твоето зло, вместо да освобо-
ди доброто, вземе, че го изяде, няма страшно, ще изпратиш срещу него остана-
лото у тебе зло, нали злото в човека никога не свършва, но кой ще моли банката 
да не взима къщата, докато Петьо стои под някой мост да пласира наркотици 
– над Темза мостове да искаш, – дъщеря му ще нахлузи пола като широк колан 
и ще тръгне с голобрадия дългуч от съседния клас да й търси клиенти, жена му 
ще остави вратата отключена да я завари в леглото с шофьора на Кики, за да му 
опротивее животът и да няма сили за претенции към жилището, ама каквото 
и да излезе от сблъсъка между едното зло и другото зло мъжкото в него ще 
се пъчи. Вярно, може после да бяга насън от космато страшилище без име и 
форма, но като отвори очи ще блясва мисълта, че е мъжага и пич и така, докато 
отново заспи, но какво пък, светът е настроен на ден и нощ, светлина и тъмни-



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 167

на, топло и студено, сладко и горчиво, бяло и черно, а той предлага на биячите 
оферта като за кинозвезди и най-после е щастлив както онази сутрин, когато 
пристъпваше по площадката пред майчин дом глуповато усмихнат, чудеше се 
какво да прави с белия пакет, който беше поел някак несъзнателно от ръцете 
на Веска, роднините й го поздравяваха с първото бебе, а в главата му туптеше, 
че началният капитал не отговаря на телефона, значи му остава само да тича 
в профсъюзите, това е то отчаян човек. Така три-четири месеца, спестявания-
та му от две заплати за пет години работа се стопиха и се реши най-после да 
приеме предложението на съседа от втория етаж – съвсем за кратко, разбира 
се, докато намери нещо сериозно – да постъпи пазач в гаража му за осемдесет 
коли, но му излезе късметът да го заведат при бившия директор и сега соб-
ственик на фабрика за електрически проводници, който започваше да издава 
най-яростния опозиционен вестник. Две години подготвяше за печат статиите 
на също такива бивши директори и сега собственици, но с по три и повече фа-
брики и вече свикваше, какво толкова, дори отново започна да драска по гърба 
на коректурите рими за рападжии – от всякакви богаташчета съм управляван,) 
а за парче луканка достойнството си давам, – партията на бизнесмена обаче 
спечели изборите и той повече нямаше нужда от яростен вестник, а на него му 
се беше родил и син. Не беше чак трагедия, съседът от втория етаж освен че-
тирите гаража се беше сдобил и със седем паркинга и места за пазачи колкото 
щеш, но издрънча телефонът и гласът на Кики му пресече въздуха като удар в 
ребрата, а албумът е вече...

2

...на доста години и някои снимки са пожълтели, някои са пречупени и с 
откъснати краища, но това не пречи да пристъпва към ръба на скалата и да се 
взира към пътечката като излъскана от време кост далече долу, после да вдига 
поглед към линията, където небето и водата се сливат, защото ако му е писано 
да живее ту в светлината, ту в тъмнината, ту в топлото, ту в студеното, ту в 
сладкото, ту в горчивото, ту в бялото, ту в черното, така да бъде, затова пък 
ще го направят чисто и безболезнено, те са професионалисти и го доказаха ня-
колко пъти, а той го разбра още онази вечер, когато Шапката нарочно търсеше 
най-големите дупки по пътя, за да качи стомаха му в гърлото. Тениската на 
предната седалка до него палеше цигара след цигара, обръщаше се назад да 
духа дима в лицето му и припяваше, че човек преди да посегне една проститут-
ка да хване за задника, пак трябва да си направи сметката, какво остава като 
казва съгласен съм – страхотно откритие! и тъкмо да го попита от коя чалга го 
е чул, Шапката прекара десните гуми през някаква канавка, той удари глава в 
покрива и си помисли неща, които не се казват на глас. Дали да не им подхвър-
ли нещо за едното зло и другото зло, сигурно са запознати с проблема, или я 
по-добре да ги сплаши.

– А Коста Николов го викат за консултации в Министерския съвет.
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Тениската пусна три колелца дим и се ухили:
– И той колко има да връща!
–Кой?
– Съветникът на министъра ти.
– Той играе с милиони, ако не знаеш.
– Така ли? Ще информирам шефа.
– И като го ядосаш да не му се мяркаш пред очите.
– Ще видим, като го разходим и него...
Шапката му изръмжа да си затъкне устата и усили нервно радиото докрай 

– пукнатина в бронята, а?, май не сме такива мъжкари! Сега ще набере номера 
на Кики, да им омекнат мутрашките физиономии, но радиото млъкна, за миг 
ги затисна тишина, по-гадна и от петдесетватовото изкуство, което блъскаше 
до преди секунди в колата, и тънък женски глас замяука как през нощта на 
понеделника, на вторника, на срядата и така нататък мери дарбата на едната 
си любов, на другата любов, на третата любов и така нататък и все не може 
да реши коя от седемте е най-дълга и най-дебела, не, не, това е новата поезия 
на Спирчето! Тъкмо ще им се похвали, че познава автора на текста, може да 
свърши по-добра работа от обаждането по джиесема, но колата зави пред ня-
какъв мост, спусна се по брега и спря край реката. Тениската изскочи навън 
и отвори вратата – слизай! – ама какво е това, пистолет ли? И тези птици в 
дърветата, винаги ли така кряскат в тъмното или сега усещат, че става нещо, 
не, не, господин Николов го търсят от Министерския съвет и е приятел с шефа 
им и само да го докоснат с пръст, са загинали, истина им казва, но Шапката се 
облягаше на предния капак и гледаше към стръмната пътека, да не се готви за 
екскурзия? Тениската зареди пистолета и го побутна с дулото към реката, ако 
на всеки длъжник удължават срока, ще станат за смях – не, това не е истина, а 
панталоните му отпред дали не овлажняха?, но и да свършат работата пак няма 
да получат нищо, а той познава човек, който си го заслужава, но не, албумът се 
е разкъсал и...

3

...някои снимки са се отлепили и разместили, а тази се е плъзнала напред, 
на филмовата лента така не става, още по-малко с Титаник, но той не е телеви-
зионен маниак и връща снимката на мястото й и ето половин час след обаж-
дането на Кики пият жива бира в еднолитрови халби и го слуша как трябвало 
толкова бързо да хваща автобуса за Белград, че не успял да се обади дори на 
майка си, в Канада се местел от град в град, къде време за писма, после се вър-
нал в Европа, друг път ще му разказва подробно, но главното е, че докато про-
давал контрабандни цигари на гарата в Рим му светнало – камъкът си тежи на 
мястото. С две думи, подал е документи в съда да регистрират издателство на 
тяхно име и дори е наел офис, за начален капитал хиляда марки са достатъчни, 
защото в Европа се е запознал с този-онзи, така че започват веднага и Кирчо до 
късно след полунощ разгръщаше книги и енциклопедии, ровеше стари запис-
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ки, пишеше и задраскваше, късаше листите и пак пишеше, а на сутринта до-
тича със списък на заглавия, рецензенти, редактори, коректори и художници, 
ето ги и телефоните им. Започват с класиката и първият том ще излезе след по-
малко от три месеца и да му каже истината, от години за първи път се чувства 
щастлив, но Кики му наля чай от електрическия чайник, който си е донесъл от 
Испания – изпий една глътка и си поеми дъх, – и закрачи между масата и про-
зореца, като говореше гладко и уверено, явно изнасяше премислена реч. Прит-
варяше очи от удоволствие, докато отпиваше чай от порцелановата чашка с 
дракони, купил я е във Венеция, и току спираше сякаш да се заслуша в гласа си 
и да вникне по-дълбоко в маркетинговата си стратегия – страната вече плува в 
морето на пазарната икономика, възможностите наистина са неограничени и 
те няма да изпуснат шанса да направят пари от това, което знаят да вършат. Ще 
издават книги, мечтата на живота им, но значи ще влагат пари и то не малко, а 
щом е така трябва да си отговорят първо на основния въпрос: книгата духовен 
екстракт затиснат между два картона ли е, или стока като сиренето, колите, 
дрехите? Екзистенциален въпрос. Да приемат, че книгата е духовен екстракт 
и основната й цел е да извисява читателя в измислени, но загадъчни светове, 
а стоката е най-обикновен предмет с единствената задача да бъде продаден, 
ето тука е нужна точната преценка. Кой купува камембер само защото Кирчо 
изпива две шишета вино с него? Клиентът си иска краве сирене за шопската 
салата, така си е свикнал, а и какъв е този камембер? Кой купува фиат, защото 
Кирчо от малък е луд по италианските коли? Клиентът търси форд, защото де-
сетгодишен е получил от Ню-Йорк снимка на вуйчото с вуйната и четирите им 
деца, накачулени по кабриолет от Детройт. Кой търси „Армани“ само защото 
Кирчо като абитуриент е преглъщал слюнки над списание с манекени в марко-
ви костюми? На клиента парите му стигат за яке втора употреба и толкова. Кой 
търси „Чичовци“ само защото Кирчо смята тези стотина страници за най-до-
брото, написано у нас? Клиентът си е влюбен в еротичните романчета и край. 
И така, стока ли е книгата, или духовен екстракт? С този въпрос ги караха да 
си блъскат главите толкова години, а то си е ясно, че е и духовният екстракт, и 
стока, значи трябва освен да те води в загадъчни светове, и да се продава и то в 
големи количества на възможно най-висока цена, затова в бланките за догово-
ри е записал с получерни букви, че те двамата представят авторите в чужбина 
и си прибират съответния процент. Не че някой навън ще се излъже да отпе-
чата нашенски шедьовър без държавата да му плати разходите, че и отгоре, 
но от държавата лесно се измъкват пари, така че да прави нов списък с книги 
стоки до зимата да покрият първоначалните разходи и да докарат триста хи-
ляди и тогава се заемат с класиката, а той от замайване дори не се сещаше да го 
прекъсне, че само преди три-четири години му е надувал главата с планове за 
тяхното издателство – рано или късно ще разрешат, щом разрешиха частните 
таксита. Така ще станат най-после свободни хора като таксиджиите, които са 
свободни не толкова заради няколкото професорски заплати, които си докар-
ват на седмица, а защото не им се пречкат някакви гризачи да ги учат как се 
пишат стихове – и очите му блестяха. А сега му говори като реклама за дамски 
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превръзки!, но през нощта го залюляха съмнения – той не е обикалял Канада 
и Европа, не се е срещал с разни хора, не е обсъждал бъдещето на света и дока-
то е драскал рападжийски рими върху коректурите на опозиционния вестник 
като нищо може да е изпуснал духа на новото време, всъщност много преди да 
застане на скалата и... 

4

...да се подсмихва снизходително на някогашните си ако, защо, дали раз-
бра, че времето се е изплъзнало между пръстите му – ето, една крачка и няма 
да има нужда да взривява самолет или да потапя яхта, но тогава му предстоеше 
още много да научи и на сутринта намери сили да влети в офиса като викаше, 
че развалената стока никой не я поглежда, дори да я предлагат на промоция – 
модерна форма на изказ, която щеше да поведе завъртяното неизвестно от кого 
езиково хорото, и след няколко години щяха да се чудят колко много българ-
ски думи има в английския, това онлайн, това олинклузив, това плейоф, кога 
англичаните изсмукаха толкова богатия български език, че и американците! 
Кики обаче скочи, като дояждаше на крак сандвича си и го помъкна навън, 
напъха го в нещо, което преди няколко епохи е било лъскав джип и даде газ, 
като резюмираше, че преди седмица разказал на свой познат от канадския му 
период за издателския си проект и той сякаш хич не го слушал, а вчера неочак-
вано му споделил като на много близък, че балдъзата му наскоро овдовяла и 
тъкмо да й предложи определена сума, така де, един вид, роднини са, жена му 
го изпреварила и я поканила да се премести от Бяла Слатина у тях, на първо 
време само. И сега бил готов да плати билетите в една посока и издръжка за 
шест месеца на първия, който се престраши да замъкне гостенката в Щатите, 
може и в Австралия, но на всяка цена със синчето й, отчаяни хора обаче трудно 
се откривали, а сестричката подмятала на кака си да доведат и майка им, виж 
каква къща е вдигнал мъжът ти, ще сложим легло и за леля, и в главата му се 
замяркало да моли президента за място на посланик, но преди месец на вечеря 
балдъзата обявила, че е в контакт със Силата. Тя й диктувала същността на 
Любовта като Най-Великото Чувство на Вселената, вече е напълнила седем те-
традки, а предната вечер душата й се разсънила от деликатната молба – Силата 
винаги така говори, дори, като ти заповядва да скочиш от моста – да отпечата 
записките в книга, за да изпитат повече хора щастието от Великата Истина. Той 
посегнал да тресне в пода купата със салата, ей сега звъни на президента да го 
праща, ако ще, посланик на Южния полюс!, но си спомнил разговора с Кики 
и извикал жена си в другата стая – урежда въпроса при условие контактьор-
ката да си грабва отрочето и в Бяла Слатина. Надеждата била слаба, балдъзата 
вече приготвяла стаята за тъщата, но на другия ден сама го потърсила да му 
съобщи, че Силата й е наредила да се прибере в родното място да чува по-ясно 
космическите сигнали, този град затрупва усещането за Любовта като Велика 
Сила под планина от пошлост и порнография. Но първо да види книгата в кни-
жарниците, а той от радост обещал да я разпратят и по библиотеки, болници, 
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училища, детски градини, домове за деца на социално слаби, че и казармите 
да снабдят, и затворите, а джипът се задави в туберкулозна кашлица и млъкна 
до сграда с цял ред гаражи отпред, заклещена от строително скеле. Влязоха в 
нея и тръгнаха по стълбище с теракотени стъпала без парапет, на третия етаж 
спряха пред портал с бял звънец с видеокамера, но Кики потропа на вратата 
– явно и ток още не бяха пуснали – и момичето, което им отвори, ги покани в 
хол с неизмазани стени, но с дъбов паркет, абе тука всичко крещи – ако искате 
фасадата ви да е облицована с мрамор, балконите ви да блестят с перила от ко-
вано желязо, стаите ви да омайват с италиански тапети, бързайте насам! А той 
е глупак да се остави камемберът и новата форма на изказ да го озлобят срещу 
всичко, щом е толкова приятно да се радваш на неща като уискито, което мо-
мичето им наля в големи чаши, я да си седи в креслото и да не мисли за нищо, 
нали това правеше три години в опозиционния вестник и лошо ли му беше, но 
в антрето се чуха гласове и влезе мъж с вид на университетски преподавател 
– носеше очила!, – а с него още един с ужасно познато лице, къде ли са се сре-
щали? Първият се извини весело, че ги посреща на строителна площадка, но 
до седмица по стените ще има италиански тапети, за балконите пък е поръчал 
перила от ръчно обработван бронз, така де, сграда на седем етажа вдига и да не 
покаже класа, а господин Чернев няма нужда да им го представя, той е ужасно 
познат и в паланките по планините – и ужасно познатият се нацупи, а Кики 
отвърна в същия тон, че този младеж със смръщените вежди е съдружникът 
му, истински талант. Преди са му печатали стиховете в списания, където не са 
пускали нито ред на някой си, ако не е човек на някого, а Кирчо и тогава не е 
бил, и сега не е човек на никого, личи си от пръв поглед, нали – ха-ха! Универ-
ситетският преподавател – нали носи очила, защо да не е преподавател? – пре-
даде на Кики седемте тетрадки, придружени с кодови жестове и недомлъвки и 
деликатно, като истински университетски преподавател – може и да не е точно 
преподавател, но все нещо такова, с тези очила! – ги избута навън, а прочутият 
и в родопските паланки им кимна глезено. Напъхаха се в някога, някога, някога 
новия джип, Кики със свито сърце и угодническа усмивка успя да го убеди да 
тръгне и се впусна да ахка, че днес е късметлийският им ден, видял ли е кого е 
бил довел Камбата? Кольо Чернев бе, преди не снимаха криминален филм без 
него, а сега е лицето на виолетовите в парламента, но по-важното е, че обожава 
дъщеричката си, ужасно талантливо дете!, и миналата година купил изложбе-
ната зала на две преки от двореца и сега експозицията й всеки ден се обогатява 
с най-новите рисунки на малката художничка. Тази вечер щяла да изнася трети 
концерт в цикъла „Невръстни музикални гении“, който таткото финансирал, 
но в театралната трупа не е поискал за дъщеря си главната роля на премиера-
та. Човекът има опит в бранша и е наясно, че и примата не бива да започва от 
върха, дори баща й да плаща заплатите на артистите, към какво ще се стреми 
после?, а най-важното за тях е, че за десетия й рожден ден е обещал на поетеса-
та – тя ти е колежка – да й подари книга със стихотворенията, които е съчинила 
преди да тръгне на училище, а на него силите му стигнаха дотука и слезе. Колко 
щастлив е бил снощи, когато все още не беше научил от първа ръка, че такива 
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като него ги чака да се чудят хора ли да останат, или да избират копанката с 
ярма, ами я да се отбие в кафенето при поетите, те все още имат куража да се 
убеждават един-друг, че са избрани от Бога и до ръба на скалата му остават...

5

...две-три крачки, бездната го тегли надолу, вятърът го подканя да полети 
и разлиства албума, а тези две снимки са се залепили една за друга, защото 
първия, когото забеляза на масичката в дъното, беше Спирчето, ама и късмет! 
– и да се върне, но човечето с огромната вратовръзка вече размахваше ръце – 
насам, насам, откога не си идвал, ей! Дръпна го да седне при него и захленчи, 
че директорът го е уволнил за някакви си три дни отсъствия, главен редактор 
уволнява ли се по донос от заместника му, това достойно ли е? – и сякаш вчера 
се пъчеше зад огромното бюро и се извиняваше благосклонно на кандидата за 
автор за дето ръкописът му е чакал четири години, но недоразумението вече 
е изгладено и той от първите рими е открил дарбата, особено при описанията 
на природата, то сега само за екология се говори. Абе знаете вие младите да 
напипвате пулса на времето, не сте будали като нас, за Хаинбоаз да си хабим 
таланта, при повторния прочит обаче си даваш сметка, че повечето стихове 
ти приличат на римувани репортажи. Умен, образован – аз съм това! – той да 
не е писал текстове за естрадни песни? Ясно е, че бърза да се прочуе, но от 
него да знае, няма хвалби и известност, а оттам и големи пари, нали така, без 
да се накиснеш в някоя мръсотия и да не лежи на това ухо, че мръсотийката 
му е съвсем дребна, размерът не я прави по-малко миризлива, затова да маха 
битовите историйки и да включва повече за природата, а той вече пресичаше 
улицата и завиваше към градината, откъде се взе тази слава, че и мръсотийки! 
Десетина минути по-късно седеше с Кики при фонтаните и продължаваше да 
се чуди – трите стихотворения за вълните и лунната пътека ги включи за хатъ-
ра на редакторката, да не я обвинели, че пробутва социално неясна поезия, и 
от ръкава си ли ги измъкна Сашо Спиров тези римувани репортажи!, а Кики 
се смееше – при тебе още се усеща рапът, но кой знае, може утре точно това 
да наричат поезия, а Спирчето просто ти завижда. Вдигна глава – какво общо 
има тука завистта?, и Кики се разсмя още по-високо – за литературна слава 
някои са готови и да убиват! И сега седи срещу същия този почитател на пан-
теизма, кима съчувствено, че не е достойно да уволняват така автор на повече 
от двайсет книги – дори не ме попита какво съм правил през тези три дни, 
може да съм писал стихове, как искат истинска поезия, като превръщат по-
етите в чиновници, къде остава достойнството? Сега е моментът да го успокои 
с онова, което всеки трябва да знае по рождение – от памтивека хората у нас 
застават пред избора между самоуважението и оцеляването, как няма да им се 
изтрие деенкато на достойнството, – но тъкмо да отвори уста на стола до него 
се друсна сто и двайсеткилограмовият задник на Васката – има развитие на 
ситуацията! Литературният сътрудник със славата на критик, който за двайсет 
години не е написал нито една положителна рецензия, започна да залива Сашо 
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Спиров с радостната информация, че се готвела заповед за освобождаването 
на доскорошния му директор и ето шанс да се върне на неговото място, Спир-
чето обаче изпъшка, че сега е времето на младите, енергични, комбинативни 
хора като него и задникът се намести по-удобно – съгласен съм! Хайде да го 
хванем това издателство, ти ще ми станеш главен редактор, а онзи дебил, за-
местника ти, ще го изхвърлим веднага или не, ще го държим месец-два да му 
трепери душичката – и не забелязваше примирената усмивка на Сашо Спиров 
– е, ти още не си отишъл и започна да уволняваш. Наистина се е променил от 
времето, когато го поучаваше с примери за Хаинбоаз, може и да разбере, ако му 
разкаже снощните си размишления за деенкато, но вратата се блъсна и нахълта 
шумна група начело с нисък, шкембест мъж с брада като Бъфало Бил и широк 
син пуловер, пъхнат зад дръжката на нож колкото сабя на кръста. Кимаше на 
тази и онази маса, замерваше ги с вестници и бучеше да гледат и да си спомнят, 
че чукането не е само с жената на тъмно под чаршафа, а става и нощем върху 
капака на колата или на покрива й, или със задната броня в задника, това е то 
„Секс на фарове“, а Сашо Спиров обясняваше тихо, че Хайлака издавал седем 
вестника и пръскал пари като цар. Днес го срещнал в Обеля и се смаял, какво 
прави бизнесмен от неговата класа в това забутано село, което се напъва да го 
водят за квартал на София, но той измъкнал ножа – с този ханджар ще те за-
коля, ако кажеш къде ми е кабинетът! И го завел в някаква барака, обзаведена 
като фотографско ателие, с плоска грозотия на неясна възраст зад бюрце като 
щайга в ъгъла, която пишела статии от по пет реда за новите броеве на „Секс 
в офиса“, „Секс на пикника“ и „Секс в болницата“, криел редакцията си там, 
защото всеки искал да клъвне от мангизите му – и докато доказваше близостта 
си със секс милионера, Спирчето измъкна поовехтяла стихосбирка, надраска 
на титулната страница пожелания за дълъг живот и творчески постижения и 
застана нащрек. Бъфало Бил запрати последния вестник по групичката най в 
дъното, върна се при компанията си и забоботи за седмичника, който пуска от 
понеделник, „Секс под вода“, като акулите и костенурките, ама никаква содо-
мия, ей!, и вие, дето ме питате от чужбина ли получавам снимките на курвите, 
да знаете, че у нас е пълно с пички, готови да си събуят гащите за двайсет лева. 
Първо ги снимам, после ги любя, щото животът без секс е нищо и може да 
имаш стая пълна със злато, но за какво ти е, ако не правиш секс? – и поетите 
и писателите наоколо запищяха от възторг, а доскорошният главен редактор 
го докосна по рамото – господин Кичев, ето автографа, който ви обещах су-
тринта, нали си спомняте. Фотографът дегустатор на модели за осем вестника 
със снимки на блондинки облечени с чорапи, настанили се върху слабините 
на атлети като древногръцки олимпийци пое книжката – ако има нещо като за 
нас, ще го отпечатаме с илюстрации – и отново се обърна към белокосия рома-
нист, който го беше попитал какво е порнография – ние нямаме нищо общо с 
порнографията. И на онзи депутат, дето вчера ми се изцепи, че щял да забрани 
всички вестници като моя, точно това му казах – порно значи грозно, а аз не 
съм отпечатал нито една снимка на грозен задник и да търси грозното при тях, 
в Народното събрание, а романистът и трима му колеги вече квичаха – ама да!, 

Емил Кръстев • Екшън



174 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

в Народното събрание! Чакаха с отворени уста да чуят какво точно е грозното 
в Парламента, за да изразят възхитата си, но от масите в отсрещния край зак-
рещяха нещо към тях и откривателят на красивото в порнографията отиде да 
раздава телефоните на съвкупяващи се под водата двойки, тройки, четворки от 
понеделнишкия вестник, с него и ятото от писатели, поети и почитателки – май 
все пак ще успее да отвори очите на Спирчето, че въпреки всичко народният 
гений не престава да ражда светли личности, благоприятните периоди у нас 
обаче никога не са достатъчно дълги, за да се утвърди необходимостта от дос-
тойнство като социален климат, – но Васката се върна от барчето с чаша коняк 
и най-сетне го забеляза – кое е това момче? Сашо Спиров се оживи от възмож-
ността да каже нещо неприятно за някой друг и му представи един много ин-
тересен млад поет, печаташе тук-там и си кротуваше в едно малко издателство, 
но и него го изхвърлиха и сега е пазач в гараж, а критикът сбърчи чело, ами 
аз май съм писал за вас. Заинтересува се от кое издателство са го уволнили и 
сви устни като чу името на директора – той е апаратчик от Горна Оряховица, 
издаде един роман и аз го критикувах, а сега казва, че пишел нещо сериозно, но 
е земляк на Сашовия директор, значи и него ще го махнат и като ме назначат 
на мястото му, ще ви взема вас за главен редактор – я да се прибира да пише 
текстове за рап звезди, а вятърът изведнъж утихва, откъм пропастта се усеща 
мирис на море и той притваря очи, не е очаквал да види долу морския бряг, 
всъщност...

6

...не знае какво е очаквал, защото решиш ли се на съдбовния скок очакваш 
всичко, но и не очакваш, както и той нямаше представа, че един ден ще се пита 
да се обеси или да се хвърли под влака, но му излезе късметът с театралната 
екзекуция и двамата биячи после го черпеха в някакво мрачно помещение с 
нисък таван и ярко осветен подиум с пилон и се смееха, че нямало да му на-
правят нищо, разбра се, само в краен случай, и го канеха да идва тука винаги 
щом жена му я заболи главата, ще предупредят танцьорките да му вземат по 
ниската тарифа, а той си мислеше как понякога е достатъчна само пукнатина 
като паяжина в бента на мозъка, за да се разкъса стената и да се излее водопад 
от аргументи, че не е справедливо той да се хвърля под влака след като на злото 
имаш право да отвърнеш със зло и щом светът е устроен на ден и нощ, светло 
и тъмно, топло и студено, сладко и горчиво въпросът дали се сменя с как, но 
да не наднича в задните снимки, ето на тази се вижда да обикаля улиците след 
срещата със Спирчето – отива при Кики да му изкрещи какво мисли за пазар-
ната му философия, не, той има повече опит, разговарял е с тоз-онзи в чужби-
на, но за красотата на порнографията поне ще му разкаже, и това не, само ще 
го разсмее, не, не, той трябва да чуе най-малкото за мераците на Васката – и 
пак от тротоар на тротоар, а вечерта в банята се караше на отражението си над 
мивката, задето простите истини е трябвало да ги чуе от шкембест секс хитрец. 
След минути вече съскаше побеснял на огледалото, че такива парвенюта ги за-
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ливат като мръсна пяна и вместо съчиненията на народните водачи скоро ще 
печатат само истории за нимфоманки с изобилие от технически подробности 
за задоволяване, любимите сюжети на нашенските богаташи, а още по-тъпото 
е, че ще се четат единствено те и неслучайно духът е подчинен на властта много 
от преди Византийската империя – защо точно Византийската империя? – и 
крещим да ни приеме светът, защото сме били къде-къде още, когато Карл Ве-
лики е говорел на немски само с конете си, но то е, докато ни мачкат и тъпчат, 
а изпълзим ли отгоре, се превръщаме във византийски деспоти – аха, ето защо 
Византийската империя – и лицето му вече червенееше като презрял домат. И 
най-после намери кураж да признае на отражението си, че като чу създателят 
на седем ексцентрични вестника да иска от Спирчето откъс от книгата му за ос-
мия вестник, за миг му се прииска да му предложи и той нещо, толкова отдавна 
не беше виждал името си поне в самиздатска брошурка, че беше готов стихо-
вете му да се появят и до надупени хубавици във вонящ басейн, но това беше 
само за миг. По-добре да се наспи и утре да повтори на Кики какво си е говорил 
с огледалото, но като влезе в офиса приятелят му остави настрани венециан-
ската чашка с драконите и го изпревари – възлагат им и двете поръчки, и за 
балдъзата, и за малолетната поетеса, знаят си тези хора сметката. Разходите за 
отпечатването ще са много по-малки от цената на два еднопосочни билета до 
Щатите или на киносалон – май откриват в дъщеричката и режисьорска дарба, 
готино, нали? – и на него му оставаше да се отпусне със свито гърло в единстве-
ния стол, не попадна пред огледалото, което търсеше. Но няма да се предаде 
толкова лесно и започна почти спокойно, че Кики сигурно си спомня как месец 
след великата промяна в издателството им тръгна подписка за уволнение на 
директора и той го замъкна в тоалетната да му отваря очите, че имат късмет от 
небето да им падне революция и хич да не се колебае, а той още сънуваше раз-
говора със Сашо Спиров и подписа, макар че жена му всеки момент щеше да 
ражда, но вместо директора да изгонят, номенклатурата изхвърли наивниците, 
имали глупостта да повярват в паднала от небето революция, докато Кики хо-
деше като победител – утре се среща с човека с началния капитал и откриват 
своето издателство! На третата седмица обаче изчезна и на него му оставаше да 
се моли на съседа от втория етаж и да се чуди как така е живял двайсет и седем 
години и не е разбрал, че революции от небето не падат, а сега се случва точно 
това, заради което си написа името в онзи хвърчащ лист – идва новото слугин-
ство с очила на университетски преподавател, който, всичко става, може да е 
бил и преподавател, и познатото на целия народ виолетово партийно лице, със 
запасаната сабя на Хайлака, който размахва осем вестника, но си остава същия 
садист с цел в живота да си го връща на всички, които преди не са си правели 
труда да му кимнат – остави тъпашките дракони и ме чуй! Кики премести ве-
нецианската чашка от едната си ръка в другата и се ухили, ти си готов за пар-
ламента бе, там с такива речи сега правят кариера, а всъщност положението е 
къде-къде по-лошо, но така е от пещерно време и от тях двамата какво зависи, 
а него са го поканили в някакво бизнес сдружение, което може и да не е съвсем 
бизнес, засега не е ясно, ясното е само, че ще бъде много зает, затова му прех-
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върля работата в издателството и да не си слага на сърцето някакви очила и 
виолетово лице. Децата му растат, докато се огледа, ще си има грижи с абитури-
енти и знае ли какво е да издържаш в това време двама студенти, да не говори 
за жена му, ами тя беше отличника!, а като бонус ще отпечата стихосбирката си 
и не че някой ще я купува, книжката му не е стока, но ще му върне съня по-си-
гурно от транквилантите, сега хайде в кафенето да смачкат фасона на Хайлака, 
но тука са изпаднали няколко снимки и той вече не се оплита в колеба... 

7

...нията на девственица дали тя да си носи презервативи на първия купон, 
или това е задължение на пича, мозъкът му рови в различните възможности 
– отрова, удар по тила, взрив в колата, снайперист на покрива, избухва газо-
вата печка, любовницата му прерязва гърлото с бръснач, но да не наднича пак 
напред, а да се върне на следващата страница в албума, откъдето го гледа шеф 
на издателство с пооредяла коса, небръснат от една седмица според сегашната 
мода и изпитателен поглед – само се опитай да ме изпързаляш!, – но с все съ-
щата иронична усмивка, а първата поръчка от кметството отдавна е останала в 
миналото. Търчеше да отпечата историята на града в четиристотин страници с 
триста цветни илюстрации, рекламни листовки и афиши за празника на столи-
цата, шапки, тениски и десет вида химикалки с девиза на София и когато кра-
ката вечер не го държаха, а при всяко по-рязко извърта на главата мозъкът му 
се плискаше като айран, му идеше да захвърли всичко, но го спираше мисълта 
за петнайсетте хиляди от договора, веднъж да свърши! и вади тетрадката със 
стиховете! Но когато този ден най-после дойде, пристигна Кики, всички били 
доволни, лично кметът щял да връчва книгите на гостите и втората поръчка 
била готова, а човекът от общината му се обадил, че чакал уговорените чети-
ринайсет хиляди, инак онзи пикльо поетът щял да подсмърча – абе издигнаха 
се прости хора, какво да правиш. Ама какъв е този пикльо?, него ли нарича 
пикльо?, я той да не се напикае!, но в гърлото му застърга пясък и успя само да 
прошепне, че е имал непредвидени разходи, а и не са уговаряли нищо подобно. 
Кики го успокои да не се тормози, и на него му се е сторило много, но това било 
нещо като изпит, да очаква следващите договори, когато ще си наеме двама-
трима помощници и ще се изтяга до телефона и само ще брои пачките, а може 
и да се разхожда по бермуди на Малдивите и все такива като обещанията от 
едно време, когато бъдещето им махаше с кърпичка от хоризонта, ама той се 
е врекъл на Веска утре да купи нова печка! Кики май слага някоя друга хиля-
дарка за себе си и хайде да му го каже, но преглътна, изтегли от банката парите 
за историята на общината и му ги даде, а ръцете му трепереха, никога не беше 
държал в ръце толкова банкноти и сигурно никога нямаше да му се случи пак, 
как очите ти да не се напълнят със сълзи, но явно онова бизнес сдружение, кое-
то можеше и да не е бизнес, знаеше какво е джентълменска уговорка и спечеле-
ните конкурси заваляха, а това, че по-голямата част от хонорарите се връщаха 
при някого, какво толкова, нали до новата печка се усмихваше миялна машина, 
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насреща й хладилник и фризер, вносна гарнитура в хола, а емблемата на из-
дателството вече се мъдреше в рекламни каталози и справочници. Печаташе 
бланки, етикети, счетоводни документи, брошури и рекламни листовки, книги 
на мастити в близкото минало автори в огромни количества и се случваше да 
върви по улицата с петдесет хиляди, сто хиляди, двеста и петдесет хиляди в 
чантата и самочувствие, каквото беше изпитал само като разгърна преди десет 
години списанието с първото си стихотворение. Гледаше минувачите край себе 
си със съчувствие, такъв е пазарният механизъм, не всички успяват, а понякога 
се спираше при мъжа с отрязани над коленете крака, който седеше на ъгъла в 
стол на колелца, да го изслуша как влак минал през него, когато работел като 
стрелочник, и това го докарало дотука, но го обърнало към бога, а идела есен и 
трите му дъщери имали нужда от учебници и се съгласяваше – тежки времена 
настанаха. Ето той е поет, но го принудили да се хване с бизнес и отначало се 
опитвал на всеки да влезе в положението – сега е най-лесно да видиш доктор 
на науките да продава гевреци и да гледа настръхнал как голобради репортер-
чета го снимат за жълтите вестници, – но когато няколко подобни, забравени 
от обществото несретници го завлекли с трийсет-четирийсет хиляди разбрал, 
че човеколюбието на поета убива бизнеса. Вече и най-изпечените хитреци не 
могат да му измъкнат и счупена стотинка, с всеки ден все повече заприличва 
на печатница за банкноти, ще кажеш – този си е паднал на късмета!, но спе-
челените пари искат още пари и издателството му стигнало до трийсет слу-
жители с представители в няколко града, телефоните звънят непрекъснато и 
секретарката не си затваря устата да обяснява, че управителят не е в офиса или 
е зает, или е в чужбина. В приемната чакат няколко души да го молят за какво 
ли не, а той уговаря среща с министъра, позната история, но един ден си дал 
сметка, че не успява да изрови никаква рима от душата си, стрелочникът не ги 
разбира тези работи, но душата може да боледува и как няма! Преди е прели-
вал от хрумвания, идеи, вълнения, четиристишия, които са се раждали от само 
себе си, замислял се над въпроси като да речем – когато хората постигнат без-
смъртието, което обаче може да загубят от злополука или насилствена смърт, 
има опасност да се превърнат в хипохондрици, неврастеници, шизофреници, 
маниаци, изобщо, да разцъфнат всякакви лудости, но дори те ще трябва да се 
жертват в някои случаи, иначе тяхната вечност ще се заледи. А сега в мозъка 
му се гонят цифри, суми, комбинации за по-големи печалби и едва ли някога 
подобни мисли ще се върнат в главата му, не намира сили, търпение и желание 
да записва чувствата си, най-важната храна за поета, а те блясват край него 
като светещи реклами и не остава повече от спомен за знак стоп, край който 
си прелетял със сто километра в час. Докато разбрал, че банковата му смет-
ка е избола третото му око и освободил всички служители, закрил предста-
вителствата, дори секретарка няма, а за учебниците на дъщерите си да не се 
тревожи – и пускаше петолевка в консервната кутия на сакатия с шепа жълти 
стотинки на дъното за примамка. И отминаваше с просветлена душа и нова 
енергия за поредната поръчка, а съседът от втория етаж вече го заговаряше 
по стълбището съвсем като приятел и дори някак със завист. Едно е да имаш 
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някакви си десетина гаража, няколко паркинга, фирма за внос на автомобили 
и две автобусни линии за Европа, къде-къде е да си близък с Коста Николов и 
на Нова година с жена му се качиха след дванайсет при тях с бутилка шампан-
ско, така де, по семейно му, а той отдавна беше оставил чантата с хилядарките 
да я разнасят банките и продължаваше да споделя със сакатия, че времената 
са тежки и много хора са пострадали, на някои дори са им отрязали краката, 
това е шега, но пък като погледнат от друга страна, най-после разбраха какво 
значи самоуважение. Вярно, ти седиш в количката и чакаш някой да ти пусне 
левче в кутията, а ако е човек като мене, и да ти каже две думи да не се чувстваш 
самотен и нещастен, но ако беше чел Кафка, щеше да разбереш някои истини, 
до които се стига с мислене и талант. Ето, аз преди си въобразявах, че въпреки 
всичко запазвам достойнството си, понеже ме навестяваха поетични моменти, 
но нещо все ме глождеше, а сега не ме учат разни посерковци как да намирам 
римите, е как да не се уважаваш и ако смяташ, че всичко ми е вървяло по мед и 
масло, както казваше баща ми, не си ме разбрал. По едно време и аз бях затънал 
в тинята, отгоре на всичко дъщеря ми я оперираха, но се оправи и пак хукна с 
приятелки, напрежението в издателството ме докара до херпес зостер и едва не 
ослепях, но резултатът беше триста-четиристотин бона и вярно, че можеха да 
бъдат двойно повече, затова пък ми се роди син и отново тичам в гората както 
едно време – но стрелочникът с консервната кутия с няколко монети на дъното 
още по-отдавна не идваше на ъгъла...

Емил Кръстев • Екшън
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Алексей Филимонов
Алексей Филимонов е поет, критик, изследовател на по
езията на Владимир Набоков. Роден е през 1965 г. в град 
Електростал, Московска област. Завършва факултета 
по журналистика на Московския държавен университет, 
защитавайки дипломна работа на тема „Проблема за 
подвига в поезията на Николай Гумильов“, и висши лите
ратурни курсове при литературния институт „Максим 
Горки“. Дебютът му през 1994 г. се свързва със списание 
„Литературная учеба“ и е предшестван от предисловие на 
критика Инна Ростовцева. Автор е на лирическата кни
га „Нощно слово“ (СанктПетербург, 1999), на преводи на 
руски език на английските стихотворения на Владимир 
Набоков, на многочислени изследвания върху история на руската литература и пробле
мите на развитие на словесността. През 2007 г. пише литературен манифест на ново
то литературнофилософско направление внемизъм, противостоящо на постмодерни
зма и завръщащо се към към традициите на класическата литература. Участник в ре
дица конференции, посветени на творчеството на Владимир Набоков, автор на научни 
коментарии към неговите стихове, както и първи редактор в СССР (1990 г.) на романа 
„Лолита“. Статиите му за творчеството на Набоков са преведени на английски и ис
пански език. Участва в научни и практически конференции, посветени на Борис Корни
лов, Сергей Кличков, историята на петербургската литература и др. За творчеството 
на Филимонов са писали Инна Ростовцева, Станислав Джимбинов, Глеб Щербаков, Гали
на Сереброва, Олга Соколова. Високо оценява поезията му и Димитрий Набоков. Алексей 
Филимонов е член на Съюза на писателите в Русия от 1997 г. Лауреат е на литератур
ната премия „Борис Корнилов“, награден е с медал на фонда „Иля Тюрин“, победител е от 
фестивала на Литературния университет, посветен на 65годишнината от Победата, 
раздел поезия. Ръководи семинари по експериментална литература при СанктПетер
бургския Дом на писателя и литературната студия към списание“Аврора“, редактор е 
в отдела поезия на същото издание. Организатор и инициатор е на литературната 
премия „Инокентий Аненский“. От 1998 година живее в СанктПетербург.

Владимир Стоянов

ГМУРКАЧИ В ЗЕМЯТА

Все още ми се струва, че плуваме в земята, 
сълзи смекчават кротко и нашите души, 
във камъните, в степите, в праха и във блатата
живеят неразтворени от влага целини.

Преди да се измъкнем съвсем във пустотата, 
тъй черноземът ласкав е, макар и по неволя.
Захващайки се здраво за есенните храсти 
от болката излизаме сами под небосвода.
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С огледала изгаряйки куп листи обезсънени,
обхождаме и дрямката, и огнените буни.
И гмурнали се в пясъка – ще изхрусти във зъбите 
онази песъчинка, стояща помежду ни

ГОЛЕМИЯТ ЗАЛЕЗ

Ще се събудим ние, но в някакъв друг град, 
където пак виновни са на Пьотър Клодт конете, 
ти ги лиши от полет случаен с ветровете, 
велики скулптуре, запомнил и земен рай, и ад.

Небесна долина, където няма път, 
и само в огледалото се мяркат отражения, 
където на Фонтанка е медното вълнение 
и пред реалността фенерите мълчат.

Стопи се в полусън следата на кола, 
от листопад докоснати извиват се конете – 
ще изтекат сега във дланите ти светли, 
крилати, като сенки, възседнали стена.

ЗАЛЕЗ В ТОПЯЩИЯ СЕ ЛЕД 

Повтарям фамилията – Аненский, 
черен дъжд и асфалт-антрацит 
във отломки на оди державински 
се оглежда, проблясква Коцит*.1

Зад реката изплуват вагоните 
и ледът се разтапя със залеза.
На Гумильов заблестяха пагоните – 
част от огъня на блокадата.

ОТЧУЖДЕНИЯ

Там възрастните ненавиждат ме сега, 
където властвам аз – безименно дете – 
сред призрачния ден във мътна светлина 
и първороден сън, огряващ ме зове.

* Коцит – в старогр. митология река на плача и стенанията от подземното царство 
на Хадес (Аид), приток на Стикс. В нея обитавали душите на мъртвите. Бел. на прев.

Алексей Филимонов • Поезия
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Прославеният вятър праха ще завърти 
и ще приседна сам на края на асфалта.
Какъв да бъда аз? Все някой ще реши. 
Да легне нека в бездната и кленовата карта.

Открий дланта си – в нея е камък или сняг?
Нуждая се от свят, във който съм безследен.
А край фенера, дето побягна Кронос сляп, 
от бисери се трупат случайни отражения.

ВЪВ ВЕЧНОСТТА

O, besame mucho, 
сред люляк безбрежен 
възпри всеки укор, 
аз сън съм най-нежен.

Отблясък от пътя 
пред миротечение.
Отците се къпят 
във нощно моление.

Пред синьото було 
измъчващ се викам – 
зад мирската пустош 
мълчи Евридика.

КОЙ СЪМ АЗ?

– И ако в делника ме няма, 
а във неделя не възкръсна?
– На други хора ще те завещая, 
пристъпили през бездната разпътна.

– Дали съм прах сега безсилен 
и пепелта на нощни тайни?
– Сам ще въздавам съзвездията сини, 
за смърт във сънища безкрайни.

– Но кой си ти? Езиково преведен 
сега изискваш Откровение. 
– Проблясъкът ти във зелено
е миг блажен на възкресение.

КАНДИЛО

Градът, от лазура затоплен, 
с молитва обхождам и аз, 
провиждайки обич и злоба, 
безсилен стоя между тях.

И виждам – в прозорче кандило, 
трогателно светла следа, 
подобно Спасител, преминал 
и тихо отронил сълза.

Превод 
от руски:
Владимир
Стоянов

Алексей Филимонов • Поезия
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Джак Керуак: 

ИЗКУСТВОТО НА БЕЛЕТРИСТИКАТА 
(Jack Kerouac. The Art of Fiction. – The Paris Review Interviews. Vol. IV. Picador, 
New York, 2009, pp. 79–127)

Семейство Керуак няма телефон. Тед Беригън се беше свързал с Джак Керуак 
няколко месеца по-рано и го беше придумал да се съгласи за интервю. Когато 
почувствал, че е дошло време да се осъществи срещата им, Беригън просто 
беше цъфнал пред къщата на семейство Керуак. Двама приятели, поетите Арам 
Сароян и Дънкън Макнотън, го придружавали. Керуак се показва на вратата 
и Беригън бързо му казва името си и целта на посещението. Керуак кани по-
етите, но преди те да успеят да влязат, съпругата му, много решителна жена, 
атакува в тил и нарежда на групата да напусне веднага. 

„Джак и аз започнахме да говорим едновременно „Париж Ревю! Интервю!“ 
и т.н. – припомня си Беригън, – докато Дънкън и Арам заотстъпваха към кола-
та. Всичко изглеждаше загубено, но аз продължавах да говоря с тон, който се 
надявах, че е цивилизован, разумен, успокояващ и приятелски, и скоро мисис 
Керуак се съгласи да ни пусне за двадесет минути при условие, че няма да се пие.

След като влязохме и стана ясно, че преследваме сериозна цел, мисис Ке-
руак стана по-дружелюбна и беше възможно да започнем интервюто. Оказа се, 
че хора все още постоянно се появяват тук, за да търсят автора на „По пътя“, и 
стоят с дни, като изпиват всичкия концентрат и отвличат Джак от сериозните 
му занимания. С напредването на вечерта атмосферата се промени значително 
и мисис Керуак – Стела – се оказа изискана и очарователна домакиня. 

Най-изумителното в Джак Керуак е неговият обаятелен глас, който звучи 
точно както неговите произведения, способен на най-поразителни и смуща-
ващи промени за нула време. Той диктува всичко, включително това интервю.

След интервюто Керуак, който беше седял през цялото време в люлеещ се 
стол в стил „президента Кенеди“, се премести на голям фотьойл (poppa chair) и 
каза: „Хей, значи вие сте поети, а, момчета? Дайте да чуем нещо от вашата пое-
зия.“ Ние останахме още около час и Арам и аз четохме някои от своите неща. 
Накрая той даде на всеки от нас печатно копие с автограф от неговo неотдав-
нашно стихотворение и ние си тръгнахме.

Тед Беригън, 1968

Интервюиращ (И). Може ли да поставим това столче за крака тук и да 
сложим това нещо [магнетофона] върху него?

Стела (Ст). Да.
Керуак (К). Господи, толкова си несръчен, Беригън.
И. Е, не съм спец по магнетофони, Джак. Аз съм само голям приказливец 

като тебе. О’кей, потегляме. 
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К. О’кей? (Подсвирва) О’кей? 
И. И аз бих искал да започваме... Първата твоя книга, която прочетох – 

доста странно, тъй като повечето хора най-напред четат „По пътя“... първата 
беше „Градчето и градът“...

К. Гледай ти! 
И. Взех я от библиотеката...
К. Гледай ти! Чел ли си „Доктор Сакс“? А „Тристеса“?
И. Най-добре е да ми повярваш. Четох даже „Рембо“ (Rimbaud). Имам и 

екземпляр от „Видения за Коди“ (Visions of Cody), която Рон Паджет купи в 
Тулса, Оклахома.

К. Заеби го Рон Паджет! Знаеш ли защо? Той започна да издава малко спи-
сание, наречено „Белият гълъб“ (White Dove Review) – в Канзас сити, нали? Тул-
са? Оклахома... да. Та той ми писа: „Хайде да откриеш нашето списание, като 
ни пратиш една чудесна голяма поема“. И така, пратих му „Биещите се гълъби“ 
(The thrashing doves). После му пратих още една и той я отхвърли, защото него-
вият журнал вече бил пробил. Това показва как боклуците се опитват да про-
биват, като ти се подмазват. Ааа, той не е поет. Знаеш ли кой е голям поет? Аз 
зная кои са големите поети.

И. Кои са? 
К. Сега да видим. Това е... Уилям Бисе от Ванкувър. Индианец. Бил Бисе 

или Бисонет.
Сароян (С). Нека да говорим за Джак Керуак.
К. Той не е по-добър от Бил Бисе, но е много оригинален.
И. Защо не започнем с издателите. Как ти...
К. О’кей. Всички мои издатели, като се започне от Малкълм Коули, бяха 

инструктирани от мен да оставят прозата ми точно както съм я писал. По вре-
мето на Малкълм Коули, с „По пътя“ и „Бродягите на Дарма“, аз нямах никак-
ва власт да отстоявам стила си, за добро или за лошо. Когато Малкълм Коули 
правеше безкрайни поправки и вкарваше хиляди излишни запетайки, като 
например „Cheyenne, Wyoming“ (защо не просто „Cheyenne Wyoming“; да го 
оставиш както си е). Защо, кажи ми, аз изхарчвам петстотин долара да направя 
пълно възстановяване на ръкописа на „Бродягите“, а получавам после сметка 
от „Viking Press“, озаглавена „Корекции“. Ха, хо, хо! И така, ти питаше как рабо-
тя с един издател... Ами мога само да съм признателен за помощта му при ко-
ректурите и за откриването на логически грешки, такива като дати или имена 
на места. Например в моята последна книга бях написал „нос Форт“; после, по 
предложение на моя издател, проверих и се оказа, че всъщност съм отплавал 
от нос Клайд. Неща от този род. Или пък съм написал неправилно името на 
Aleister Crowley като Alisteir; или ще открие малки грешки в размерите на фут-
болното игрище и т.н. Но не и да поправя каквото вече си написал; ти просто 
отдаваш на читателя самата работа на ума си по време на писането – изповяд-
ваш мислите си за събитията по свой собствен, непроменим начин... Виж сега, 
ти слушал ли си някога как някой тип в бар разказва някоя невероятна история 
на група мъже и всички слушат ухилени... та чувал ли си някога разказвачът да 

Джак Керуак • Изкуството на белетристиката



184 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

спре и да се поправи, да се върне на предишното изречение, за да го направи 
по-добро... да провали ефекта от ритъма на своята мисъл?... Ако направи пауза, 
за да се изсекне, не обмисля ли той [през това време – бел. прев.] следващото 
си изречение? И когато най-сетне го „пусне на воля“, не е ли то точно както е 
искал да го каже, без никакви промени? И не престава ли да мисли повече за 
това изречение (както Шекспир казва, „завинаги задържа езика си“ по този 
въпрос), след като вече го е подминал, както реката минава върху един камък 
само въднъж и никога не се връща и не може да тече никога и по никакъв друг 
начин във времето?... Между другото, що се отнася до моята непоносимост към 
точките, това се отнася за прозата в „Октомври на жп линия Земя“ (October 
in the Railroad Earth) – много екпериментална с идеята да потраква по целия 
път като парен локомотив, теглещ стовагонна композиция, на края на която се 
кандилка бъбриво служебно вагонче. Това беше моят подход по онова време, 
който все още може да бъде реализиран, ако мисленето по време на бързо пи-
сане е изповядващо, чисто и живо. И можеш да бъдеш сигурен, че аз изкарах 
цялата си младост, като пишех бавно, с поправки, с безкрайни предъвквания и 
задрасквания... Стигах дотам, че пишех по едно изречение на ден; и в това изре-
чение нямаше никакво чувство. От Бога да е проклето, аз харесвам чувството в 
изкуството, а не майсторлъка и прикриването на чувствата.

И. Откъде ти хрумна да използваш „спонтанния“ стил в „По пътя“?
К. Взех идеята за спонтанния стил в „По пътя“, след като видях колко добре 

Нийл Касиди пишеше писмата си до мен – всичко в първо лице, бързо, лудо, 
споделящо, напълно сериозно, всичко в детайли – с истинските имена в него-
вия случай; само дето бяха писма. Спомням си още предупреждението на Гьоте, 
по-скоро неговото пророчество, че бъдещата литература на Запада ще бъде по 
природа изповедна. Достоевски изпророкува същото и може би щеше сам да го 
започне, ако беше живял достатъчно дълго, за да напише замисления шедьвър 
„Житието на великия грешник“. Касиди също започна своето младежко писане 
с опити за бавно и мъчително майсторство с всичките му там лайна, обаче се 
отврати от него, както и аз, като виждаше, че не излиза отвътре и от сърцето му 
по начин, по който го чувстваше. Но аз получих просветление от неговия стил. 
Жестока лъжа е тези боклуци от Западното крайбрежие да твърдят, че съм взел 
идеята за „По пътя“ от него. Всички тези писма до мене се отнасяха до неговите 
млади години, преди да го срещна; дете с баща си и т.н., и за по-сетнешните 
тийнейджърски преживявания. Писмото, което ми беше пратил, е погрешно 
представено като писмото с тринайсетте хиляди думи... Не, това с тринайсе-
тте хиляди думи беше неговият роман „Първият трети“, който той носеше със 
себе си. Писмото, главното писмо имам предвид, беше – внимавай сега – 40 000 
думи дълго, цял малък роман. Това беше най-великото писано нещо, което бях 
виждал, по-добро от това на който и да е в Америка, или поне достатъчно, за 
да накара Мелвил, Твен, Драйзър, Уулф и не знам кои там още да се обърнат 
в гробовете си. Алън Гинсбърг ме помоли да му дам това огромно писмо, за 
да го прочете. Прочете го, после го даде назаем на един там Герд Щерн, който 
живееше в лодка-къща в Саусалито, Калифорния, през 1955; и този приятел взе 
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че загуби писмото, което си е вече съвсем извън пътя. Нийл и аз го наричахме, 
за удобство, писмото на Джоан Андерсън... [Писмото съдържаше] всичко за 
един коледен уикенд из билярдните зали, хотелски стаи и затворите в Денвър, 
с много забавни случки през цялото време, и трагични също, даже с рисуване 
на прозорец, с отбелязани мерки, за да разбере читателят всичко, и други от 
този род. Виж какво сега: това писмо можеше да бъде напечатано с авторските 
права на Нийл, ако можехме да го намерим. Както знаеш, то си беше моя соб-
ственост като писмо до мене, така че Алън не би трябвало да бъде толкова не-
хаен, както и оня приятел от кораба-къща. Ако можехме да изровим отнякъде 
това писмо от четиридесет хиляди думи, Нийл щеше да получи каквото му се 
полага по право. После, тогава, през далечната 1952-ра, записвахме на магне-
тофон толкова много скорострелни разговори [за да се пести магнетофонна 
лента – бел. прев.] и ги слушахме толкова много, че си изработихме секретен 
жаргон за разказване, преценявайки, че единствено по този начин може да се 
изрази бързината, напрежението и екстатичната палячовщина на възрастта... 
Достатъчно ли е това?

И. Как мислиш, че се е изменил този стил от времето на „По пътя“?
К. Какъв стил? О, стилът на „По пътя“. Е, добре; както казах, Коули съси-

па оригиналния стил на ръкописа, без да имам възможност да протестирам, 
и оттогава книгите ми се публикуват така, както съм ги написал, а стилът ва-
рира от крайно експерименталното бързо писане в „...жп линия Земя“ до бо-
лезнено мистичния стил в „Тристеса“, изповедната лудост на „Подземните“ 
(Subterraneans), близки до „Записки от подземието“ [на Достоевски], до пер-
фектността на трите заедно в „Биг Сур“, където историята се разказва гладко, 
маслено и грамотно; до „Сатори в Париж“, която наистина е първата книга, 
която написах с питие до себе си (коняк или бира)... И да не пропускаме „Книга 
на сънищата“, със стила на полуразбуден човек, драскащ неспирно с молив до 
леглото... да, молив... Каква работа само! Замъглени очи, ум, объркан и замаян 
от сън, подробности, които изскачат дори когато пишеш, без да знаеш какво 
означават, докато не се разбудиш, докато не си изпиеш кафето и не видиш ло-
гиката на сънищата, самите те представени с езика на съня, разбираш ли?... И 
накрая реших в уморената си средна възраст да намаля темпото и изработих 
„Суетата на Дюлуз“ (Vanity of Duluoz) в по-умерен стил, така че – бивайки тол-
кова езотеричен през всичките тези години – някои предишни мои читатели 
могат да видят какво се е случило за някакви си десет години с живота ми и с 
мисленето ми... Което в края на краищата е единственото, което мога да пред-
ложа – истинската история на това какво съм видял и как съм го видял.

И. Диктувал си части от „Видения за Коди“. Използувал ли си този метод 
оттогава?

К. Не съм диктувал части от „Видения за Коди“. Напечатах част от магне-
тофонен запис на разговор с Нийл Касиди, т.е. Коди, разказвайки за неговите 
ранни приключения в Лос Анжелис. Това са четири глави. Не съм използвал 
този метод оттогава; наистина, не излиза както трябва, за мен и Нийл, когато 
всичко е вече написано, с всичките му ааа, ооо и аха... И с ужасяващия факт, че 
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проклетото нещо [магнетофонът] се върти и си принуден да пестиш електри-
чество или лента... Но може би – не знам – ще ми се наложи отново да прибегна 
до това; започвам да се изморявам и да ослепявам. Този проблем ме смазва. Във 
всеки случай, както разбирам, всеки го прави, но аз продължавам все още да 
драскам. Маклуън казва, че ставаме по-словесни, така че, предполагам, всички 
ще се научим да говорим пред машината все по-добре и по-добре.

И. Какво е това състояние на „йейтски полутранс“ (Yeatsian semitrans), 
което създава идеална атмосфера за спонтанно писане?

К. Хм, ето нá, как може да си в транс с постоянно мелеща уста... Писане-
то, за разлика от всичко останало, поне е мълчалива медитация даже и когато 
се движиш със сто мили в час. Спомняш ли си онази сцена от „Сладък жи-
вот“ [филм на Ф. Фелини], когато старият свещеник е вбесен, че тълпа маниаци 
пристига, за да види дървото, където децата са видели Дева Мария? Той казва: 
„Видения не се появяват пред такава дивашка глупащина, крещене и блъскане; 
видения се случват само в тишина и вглъбеност“. Това е.

И. Казвал си, че хайку не се пише спонтанно, а се преработва и коригира. 
Отнася ли се това за цялата ти поезия? Защо трябва начинът на писане на пое-
зия да се различава от този на прозата? 

К. Не. Преди всичко – едно хайку е най-добро, когато се преработва и пре-
работва. Знам това, опитвал съм. Хайку трябва да бъде съвсем икономично 
– без листа и цветя и с ритъм на езика; трябва да бъде малка семпла картина в 
три къси реда. Поне такъв е бил начинът на старите майстори, които са рабо-
тили месеци над три къси реда, за да се получи после най-неочаквано, да речем, 
следното:

In the abandoned boat,  в изоставената лодка
The hail    градушка
Bounces about.   подскача.

Това е Шики (Shiki). Що се отнася до моите обичайни английски стихове, аз 
ги приключвах бързо, както прозата, като използвах – внимавай сега – размер 
колкото страница от бележник за фóрмата и дължината на стихотворението, 
точно както един музикант трябва да изпълни... един джазов музикант – своя-
та партия в определен брой тактове, в един хор... която прелива в следващата, 
но той трябва да спре там, където страницата на хора свършва. И накрая, освен 
това, в поезията си напълно свободен да казваш каквото си искаш, не е необ-
ходимо да разказваш история, можеш да използуваш скрита игра на думи; ето 
защо винаги, когато пиша проза, си казвам: „Сега не е време за поезия, захва-
щай се със своята простичка история.“ (Сервират се питиета.)

И. Как пишеш хайку?
К. Хайку? Искаш да чуеш хайку? Виж сега, налага се да компресираш в 

три къси реда страхотна и голяма история. Най-напред започваме с хайку-си-
туацията. Например, виждаш лист – както й казах на нея онази вечер, – лист, 
който се отронва върху гърба на врабче по време на октомврийска буря. Голям 
лист пада върху гърба на малко врабче. Как ще събереш това в три реда? Сега – 
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на японски трябва да го натикаш в седемнадесет срички. Ние в Америка – или 
в английския – не сме длъжни да правим това, защото нямаме същите силабич-
ни безмислици, както японският. Така че ти казваш: „Малко врабче“ – впрочем 
няма нужда да казваш „малко“, всеки знае, че врабчето е малко, „защото те па-
дат“ [because they fall – библейска отпратка – бел. прев.]; така че ти казваш: 

врабче
с голям лист на гърба си –
буря

Не е добре, не работи, отхвърлям го.
малко врабче
когато есенен лист внезапно прилепва на гърба му
от вятъра

Ха, това става. Не, малко е дългичко. Виждаш ли? Вече е малко дългичко. 
Беригън, ти знаеш какво имам предвид. 

И. Струва ми се, че има една дума в повече или нещо такова, например 
„когато“. Какво ще кажеш да махнем „когато“? Да кажем:

врабче
есенен лист внезапно прилепва към гърба му –
от вятъра

К. Хей, така е добре. Мисля, че „когато“ беше излишната дума. Добра идея, 
О’Хара! „Врабче, есенен лист внезапно“ – не е необходимо да казваме „внезап-
но“, нали?

врабче
есенен лист прилепва към гърба му –
от вятъра!

(Кероуак записва последната версия в тефтер с метална спирала.)

И. „Внезапно“ е думата, която абсолютно не ни трябва. Когато публикуваш 
това, ще напишеш ли в бележка, че си питал и мен?

К. (пише) Бериган е отбелязан. Правилно!
И. Пишеш ли много поезия? Пишеш ли друга поезия, освен хайку? 
К. Трудно се пише хайку. Пиша дълги и глупави индиански поеми. Искаш 

ли да чуеш една моя дълга и глупава индианска поема? 
И. Индианска от кое племе?
К. Ирокези. Нали знаеш – набюдавайки себе си. (Чете от бележника.)

На поляната по пътя за магазина
четиридесет и четири годишен към съседите да чуят
Хей, глей тука, Ма, нараних се. Особено
с онова пръскало.

Какво означава това?
И. Я повтори!
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К. Хей, глей, Ма, нараних се, на път за магазина се нараних, паднах на тре-
вата, крещях на майка си: хей, глей, Ма, аз се нараних... Добавям: особено с 
онази пръскалка.

И. Паднал си върху някаква пръскачка?
К. Не. Пръскачката на баща ми вътре в майка ми.
И. От такова разстояние?
К. Ооо, отказвам се. Не, знаех си аз, няма да я схванете тая. Трябва да обяс-

нявам. (Отваря записната книжка и чете)
 Езичник значи радост. 
И. Прати това на Гинзбърг!
К. (чете)
 Така наречените щастливи хора са лицемери – това значи, че
 дължината на вълната на щастието не може да работи без
 необходимата измама, без малко заговори и лъжи и
 криене. Лицемерие и измама, без индианци. Без усмивка. 
И. Без индианци?
К. Причината за скритата ти враждебност към мен, Беригън, е френско-

индианската война. [Керуак по майчина линия e „native“, туземец – бел. прев.]
И. Възможно е. 
Сароян (С.) Видях твоя снимка като футболист [по американски футбол – 

бел. прев.] в приземния етаж на [колежа] „Horace Mann“. Бил си доста дебел по 
онова време. 

Стела. Туфи! Ела тука, Туфи! Хайде, коте...
К. Стела, хайде, дай още една или две бутилки... Даа, бях готов да претрепя 

всеки, само да ме изтърват [по време на атака в американски футбол]. Бях 
готов... Сладолед, полят с горещ шоколадов сироп и разбит каймак! Бум! Случ-
ваше се да изям два или три преди всяка игра. Луи Литъл...

И. Той беше твой треньор в [университета в] Кълъмбия?
К. Луи Литъл беше мой треньор в Кълъмбия. Баща ми отива при него и 

му казва: „Ти, подъл дългонос мошенико – казва той, – защо не пуснеш сина 
ми Жак, Джак, в битката срещу великите врагове от Лоуъл?“ А Луи Литъл каз-
ва: „Защото не е готов.“ „Кой казва, че не е готов?“ „Аз казвам, че не е готов.“ 
Баща ми вика: „Абе, ти с тоя бананов нос, що не се разкараш да не те виждат 
очите ми!“ И пафкайки голямата си пура, излиза с тежка стъпка от офиса. „Вън 
от тука, Джак, хайде да изчезваме.“ И така, напуснахме Кълъмбия заедно. И 
още, когато бях във военноморските сили на САЩ по време на войната, 1942-
ра, влиза, точно пред адмиралите, и казва: „Джак, ти си прав! Германците не 
би трябвало да бъдат наши врагове. Те би трябвало да бъдат наши съюзници, 
както времето ще покаже [това].“ Баща ми не позволяваше на никой да му 
прави лайнарски номера – всички адмирали така и си останаха със зяпнали 
уста. Баща ми нямаше нищо друго, освен едно голямо шкембе, толкова голямо 
(показва с ръце напред); и тръгва той така – буум! (Керуак става и демонстри
ра, издувайки експлозивно корем „буум!“) Веднъж вървели надолу по улицата 
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с майка ми, хванати за ръце, надолу към Lower East Side... отдавна, сещаш се 
– през четирийсетте години... И ето, задава се тълпа равини, вървят рамо до 
рамо: леви, десни, леви, десни... Тия никога не биха се отместили заради няка-
къв си християнин с жена си. И така, баща ми тръгва и – буум! – блъсва един от 
равините право в канавката. След това хваща майка ми и продължава напред... 
Сега, и да не ти харесва, Беригън, това е историята на моето семейство. Не тър-
пят да им се правят лайнарски номера. От когото и да било. Това можеш да го 
запишеш... Това вино тука мое ли е? 

И. Беше ли „Градчето и градът“ написано според принципите на спонтан-
ната композиция?

К. Известна част, сър. Аз написах също и друга версия [заедно с] с Бъроус, 
която е скрита под дъските на пода. 

И. Да, дочувал съм слухове за тази книга. Всеки иска да се докопа до нея. 
К. Тя се казва „А хипопотамите се сварили в басейна си“. Хипопотамите. 

Защото Бъроус и аз седяхме една вечер в някакъв бар и чухме дикторът на 
новините да казва „...и така египтяните атакуваха, дъра, дъра, дъра... и между-
временно избухна голям пожар в Лондонската зоологическа градина, огънят 
бързо плъзна през поляната и хипопотамите бяха сварени в своите басейни! 
Лека нощ на всички!“ Това е [хрумка на] Бил [Бъроус], той го забеляза. Защото 
той забелязва такъв род неща. 

И. Ти ли наистина си напечатил [на пишеща машина] неговия „Гол обяд“ 
в Танжир?

К. Не... [само] първата част. Първите две глави. Легнах си и имах кошма-
ри... Огромни дълги салами излизат от устата ми. Имах кошмари докато пе-
чатех този ръкопис... Викам му: „Бил!...“ А той – „Продържавай да печатиш! 
Знаеш, че ти купих тази проклета керосинова печка тука, в Северна Африка.“ 
Сред араби... е трудно да намериш керосинова печка. Запалвам керосиновата 
печка, вземам някакви завивки и малко марихуана, или кеф, както казвахме 
там... или може би понякога хашиш... Между другото, там той е легален... Оти-
вам и смуча, смуча, смуча, смуча... И когато си легнах през нощта тези неща 
продължаваха да излизат през устата ми. А накрая онези другите, като Алън 
Ансън и Алън Гинсбърг, дойдоха и развалиха целия ръкопис, защото не го пе-
чатиха точно както той [Бъроус] го беше написал. 

И. „Гроув прес“ преиздаваше неговите книги от „Олимпия прес“ с много 
промени и добавки.

К. Виж сега, по мое мнение Бъроуз не ни е дал нищо, което може да съ-
живи разбитите ни сърца, откакто написа и както го направи с „Голият обяд“. 
Всичко, което прави сега, са разни неща с разпадане [breakup; има се предвид 
колажният метод на работа на Бъроус]... Където пишеш страница проза, по-
сле пишеш друга страница проза... след това я сгъваш на две, срязваш я и после 
я съединяваш [с първата]... Лайна от този род. 

И. Все пак какво ще кажеш за „Дрога“ (Junky)? 
К. Това е класика. По-добро е от Хемингуей – точно както Хемингуей, даже 

малко по-добре. Там се казва: „Дани идва в моята бърлога една нощ и казва: 
‘Хей, Бил, мога ли да взема твоя сап’.“ Твоя сап – знаеш ли какво значи сап? 
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С. Блекджек? 
К. Това е блекджек [кожена боксова круша с олово вътре за нокаутиращ 

удар – бел. прев.]. Бил пише: „Издърпах долното чекмедже и изпод няколко ху-
бави ризи извадих моя блекджек. Дадох го на Дани и казах: ‘Да не го загубиш, 
Дани.’“ Дани казва: „Не се безпокой, няма да го загубя.“ Заминава и го губи... 
Сап, блекджек – това съм аз. Сап... блекджек.

И. Това е хайку: Сап, блекджек – това съм аз. Най-добре си го запиши. 
К. Не.
И. Може би аз ще го запиша. Имаш ли нещо против, ако го използвам?
К. Up your ass with Mobil gas! [Пародия на реклама за бензин (gas) на компа

нията „Mobil“ с използване на думата „гъз“ – бел. прев.].
И. Ти май не вярваш в сътрудничества? Правил ли си го изобщо някога, 

освен с издатели? 
К. Правили сме го няколко пъти в леглото с Бил Канастра в разни мансар-

ди. С блондинки. 
И. Не беше ли този от „Марш!“ на Холмс, дето се опитваше да се изкатери 

и да излезе от мотрисата на метрото при Astor рlace? [„Марш!“ (Go) е роман от 
Джон Клелън Холмс – бел. прев.].

К. Да. Даа... И, значи, той казва: „Хайде да се съблечем голи и да обиколим 
на бегом квартала“... А то валеше, да знаеш. На Шестнайста улица до Седмо 
авеню. Викам му: „Все пак аз смятам да си оставя шортите“. А той: „Не, ни-
какви шорти!“ Аз казвам: „Смятам да си оставя шортите“. Той: „Олрайт, обаче 
аз моите ще махна“. И двамата троп-троп-троп-троп – припкаме надолу около 
квартала. От Шестнайста до Седемнайста... Връщаме се обратно и бегом нагоре 
по стълбата – никой не ни видя. 

И. По кое време на деня?
К. Ама той беше абсолютно гол... Около три или четири сутринта. Валеше. 

И всички бяхме там. Той танцуваше по начупени стъкла и свиреше Бах. Това 
беше Бил, който балансираше на ръба на покрива – шест етажа! И започна: 
„Искаш ли да падна?“ Ние казваме: „Недей, Бил, не.“ Той беше италианец. Ита-
лианците, знаеш, са диви. 

И. Той пишеше ли?... А той какво правеше? 
К. Казва ми: „Джак, ела с мен и погледни през тази дупчица.“ Гледаме надо-

лу през дупчицата и виждаме много неща... в неговата тоалетна. Аз казах: „Не 
се интересувам от това, Бил“. А той ми вика: „Ти не се интересуваш от нищо.“ 
Одън щеше да дойде на следващия ден, на другия ден следобед, за коктейли. 
Може би с Честър Калман. С Тенеси Уилямс. 

И. Нийл Касиди беше ли там по това време? Познаваше ли се вече с Нийл 
Касиди, когато имаше вземане-давене с Бил Канастра? 

К. Оо, да, да, хм... Той имаше една страхотна голяма торба с марихуана. 
Винаги си беше голям любител на марихуаната. 

И. Какво мислиш, защо Нийл не пишеше?
К. Той пишеше... страхотно! Пишеше по-добре от мен. Нийл беше много 

забавен човек. Беше истински калифорниец. Ние се забавлявахме повече, от-
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колкото пет хиляди служители на бензиностанция „Socony“ взети заедно. Спо-
ред мен той е най-интелигентният човек, когото съм срещал в живота си. Нийл 
Касиди. Между другото, той е йезуит. Някога е пял в хор. Като момче е бил в 
хора на католическите църкви в Денвър. Той беше, който ме научи на всичко, в 
каквото аз сега наистина вярвам, за каквото и да е, както изобщо може се вярва 
в божественото. 

И. Нещо за Едгар Кейси? 
К. Не, това беше още преди да чуе за Кейси [наричан „спящият пророк“ 

– бел. прев.]. Вече ми беше казал всички тези неща за живота си, докато пъту-
ваше с мен [на автостоп]. Ще рече например: „Ние с теб познаваме Бог, нали, 
Джак?“ Аз: „Yessir boy.“ Той ще каже: „Нима не знаем, че нищо лошо няма да се 
случи?“ „Yessir.“ И ще продължаваме така още и още... И ммммм, да – ммммм... 
Той беше винаги перфектен. Всеки път, като дойдеше да ме види, аз не можех 
и дума да вмъкна.

И. Ти си писал във „Видения за Коди“ как Нийл е играл [американски] фут-
бол.

К. Да, той беше много добър играч. Беше хванал по това време двама бит-
ници в сини джинси на северния плаж на Фриско [Сан Франциско]. Казва: „Аз 
трябва да тръгвам, банг, банг, трябва ли да ви казвам колко е необходимо?“ Той 
работеше тогава по жп линията... Вади си часовника... „Два и петнайсет, ей, а 
трябва да бъда там в два и двайсет. Вижте какво, момчета, откарайте ме, за да 
си хвана влака... Да мога да хвана моя влак за към – как се казваше това място 
– Сан Хосе?“ Те казват: „Дадено, пич“, а Нийл – „Ето ви марихуана.“ И, значи, 
следва: „Ние може и да изглеждаме страхотни битници със страхотни бради... 
но сме полицаи. И те арестуваме.“

И така, той пое към затвора. Интервюират го от „New York Post“ и той каз-
ва: „Предайте на Керуак, ако все още ми вярва, да ми прати една пишеща ма-
шина.“ Та изпратих аз сто долара на Алън Гинзбърг да купи пишеша машина 
за Нийл. И Нийл получи пишещата машина. И писа бележки на нея, но онези 
не му позволиха да си изнесе записките. Аз не знам къде е тази пишеща маши-
на. Жьоне написа целия роман „Богородица на цветята“ в пандиза... в затвора. 
Ето един голям писател – Жан Жьоне. Той пише... продължава да пише, докато 
стига докъдето може да се очаква… Докато най-накрая оня идва в леглото му 
– в пандиза. Френския пандиз. Затвора. И това е краят на главата. Във всяка 
глава Жьоне постепенно се разкрива [че е хомо – бел. прев.]. Което, трябва да 
призная, забеляза Сартр. 

И. Мислиш, че това е друг тип спонтанно писане? 
К. Бих могъл да вляза в затвора и да пиша всяка нощ по глава за Маги, 

Магу и Моли (Magee, Magoo, and Molly). Това е чудесно. Жьоне е действително 
най-честният автор след Керуак и Бъроус. Но той дойде преди нас. Той е по-
стар. Всъщност, той е на същата възраст като Бъроус... Но не мисля, че съм 
бил неискрен... Човече, живяхме си добре. Господи, човече, обикалях страната, 
свободен като птичка. Но Жьоне е много трагичен и върховен писател. И аз им 
давам короната. И лавровия венец. Не давам лавровия венец на Ричард Вил-
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бур. Или на Робърт Лоуъл. Давам го на Жан Жьоне и Уилям Сюърт Бъроус. И 
специално на Алън Гинсбърг и на Грегъри Корсо.

И. Джак, какво ще кажеш за написаното от Питър Орловски? Харесваш ли 
нещата на Питър?

К. Питър Орловски е идиот! Той е един руски идиот. Не е даже и руснак, 
той е поляк. 

И. Има някои хубави стихотворения. 
К. Ооо, да. Да му... какви стихотворения?
И. Има една чудесна поема, наречена „Втората поема“. 
К. „Брат ми пикае в леглото... и аз слизам в метрото и виждам двама души 

се целуват...“
И. Не, поемата, в която се казва: „По-творческо е да боядисаш пода, откол-

кото да го пометеш.“
К. Големи лайна! Това е поезия, която беше писана от друг полски идиот, 

един откачен поляк на име Аполинер. Навярно знаеш, че Аполинер не е истин-
ското му име... Едни приятели в Сан Франциско ми казаха, че Питър е идиот. 
Обаче аз харесвам идиотите, и ми е приятно да чета поезията му. Обърни вни-
мание на това, Беригън! Но за моя вкус – това е Грегъри [Корсо]... Подай ми 
едно от тези там.

И. Едно от тези хапчета? 
К. Да. Какво представляват? Forked clarinets? 
И. Обетрол. Нийл ми каза за тях.
К. Overtones?
И. Overtones? No, overcoats. [Игра на думи, която може да отпраща към 

„Marriage“ на Грегъри Корсо (Don’t take her to movies but to cemeteries tell all about 
werewolf bathtubs and forked clarinets) или към джазмузика (кларинети, оберто
нове) – бел. прев.]

С. Какво беше онова, дето го беше казал... в края на антологията Гроув 
(Grove anthology) – че оставяш реда да стане малко по-дълъг, за да се напълни 
със скрити образи, които се появяват в края на изречението?

К. Той е истински арменец! Утайка. Делта. Кал. Ето началото на едно сти-
хотворение: 

 Както си вървях един ден надолу по улицата
 видях езеро където хората режеха парчета от задника ми,
 17 000 попа пеещи като Джордж Бърнс
и след това продължаваш:
 И аз се шегувам със себе си 
 и чупя костите си в земята 
 и ето тук аз съм великият Джон Арменеца
 завръщащ се обратно в земята...
Тук си спомняш къде си бил в началото и си казваш:
 хаха! Татататадууда... Заеби Турция!
Виждаш ли? Запомняш последния ред... а в средата откачаш [т.е.: накрая 
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си спомняш главното, а в средата може да се правиш на луд или направо да 
откачиш – бел. прев.]. 

С. Точно така. 
К. Това се отнася както за прозата, така и за поезията. 
И. Но в прозата се разказва някаква история...
К. В прозата съчиняваш абзаци. Всеки абзац е едно стихотворение.
И. Ти така ли пишеш един абзац?
К. Когато тичах към центъра на града, за да правя онова, и лежах там с 

онова момиче, някакъв извади ножици, аз го вкарах вътре и той ми показа 
някакви мръснишки снимки. Излязох и паднах надолу по стълбата с торбите 
с картофи. 

И. Харесвал ли си изобщо някога творбите на Гъртруд Стайн?
К. Никога не са ме интересували особено. Харесвах „Меланкта“, малко 

нещо. Аз май наистина ще трябва да отида в училище и да науча на нещо тия 
деца. Мога да заработвам по две хиляди долара на седмица. Но не можеш да ги 
научиш просто така тези неща. И знаеш ли защо? Защото трябва да си роден с 
трагичен баща. 

И. Това може да стане само ако си роден в Нова Англия. 
К. Между другото, баща ми ми каза, че твоят [става дума за писателя Уй

лям Сароян, баща на поета Арам Сароян] не е бил трагичен. 
С. Не мисля, че баща ми е бил трагичен.
К. Баща ми каза, че Сароян... Уилям Сароян не е изобщо трагичен... Той е 

пълен с глупости. Имах голям спор с него. „Дръзкият младеж на летящия тра-
пец“ [първата книга на писателя, 1934] е доста трагичен, бих казал. 

С. Той е бил млад тогава, знаеш добре. 
К. Да, ама е бил гладен и е бил на Таймс скуеър. Летящ. Млад човек на ле-

тяш трапец. Това беше прекрасна история. Направо ме уби тогава, когато бях 
още дете. 

И. Спомняш ли си една история от Уилям Сароян за индианец, който оти-
ва в града, купува кола и хваща едно дете да я кара вместо него?

Стела. Кадилак.
К. За кой град ставаше дума?
С. Фресно. Градът беше Фресно. 
К. Спомняш си нощта, когато бях заспал дълбоко и ти дойде на бял кон до 

прозореца...
С. „Лятото на чудния бял кон“.
К. И аз погледнах през прозореца и казах: „Какво е това?“ Ти каза: „Казвам 

се Арам. И съм на бял кон.“
С. Мурад. 
К. „Казвам се Мурад“, извинявай. Не, „казвам се...“ Аз бях Арам, ти беше 

Мурад. Ти каза „Събуди се!“ Аз не исках да се събуждам. Исках да спя. Името 
на книгата е „Казвам се Арам“. Ти беше откраднал бял кон от един фермер и 
тогава ме събуди, Арам, да дойда да пояздя с теб. [Керуак цитира фрагменти 
от книгата на Уйлям Сароян, 1940]

С. Мурад беше откачения, който открадна коня.
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К. Хей, какво беше онова, което ми даде?
И. Обетрол.
К. Оо, обита.
И. Какво ще кажеш за джаза и бопа? За тяхното влияние [върху теб], по-

голямо, отколкото това на... Сароян, Хемингуей и Уулф.
К. Да, джаз и боп... По-точно, да речем, тенор-саксофонистът поема въз-

дух, издухва фраза на саксофона си, докато му свърши дъхът; и когато свърши, 
неговото изречение, неговото изявление е направено... Ето така отделям своите 
изречения – сякаш съзнанието си поема дъх... Аз формулирах теорията за „по-
емане на дъх“ като мярка в прозата и в стиховете, без значение какво Олсън 
казва – Чарлз Олсън; аз я формулирах тази теория през 1953 по настояване на 
Бъроус и Гинсбърг. Тогава имаше и живот, и свобода, и хумор с джаза, вместо 
целия този скучен анализ и неща като, да речем, „Джеймс влезе в стаята и за-
пали цигара. Той си помисли, че Джейн си е помислила, че това е прекалено 
двусмислен жест“... Ясно ти е за какво става дума. Що се отнася до Сароян, да, 
аз го обичах като тийнейджър, той наистина ме измъкна от шаблона на девет-
найсти век, който се опитвах да схвана, не само със забавния си тон, но също и 
със своето спретнато арменско поетично не знам точно какво... той направо ме 
завладя... Хемингуей беше обаятелен, перлите от думи върху бялата страница, 
изграждащи една точна картина... Но Уулф беше като порой от американски 
рай и ад, който ми отвори очите за Америка като някакъв обект сам за себе си.

И. Какво ще кажеш за филмите?
К. Да, всички ние бяхме повлияни от филмите. Между другото, Малкълм 

Коули споменава това много пъти. Той понякога е много възприемчив. Беше 
споменал, че „Доктор Сакс“ непрекъснато говори за урина; и го правел много 
естествено, защото аз нямах никакво друго място за писане, освен клозетната 
седалка в малка тоалетна с плочки в Мексико сити, само и само да се отърва от 
гостите в апартамента. Между другото, стилът там е наистина халюциниращ 
тъй като бях само на марихуана, докато пишех. Без майтап. Ха, ха! 

И. Как работата ти бе повлияна от дзен будизма?
К. Това, което наистина повлия върху моята работа, е махаяна будизмът, 

оригиналният будизъм на Гаутама Шакямуни, самият Буда, на Индия от ста-
рия... Дзен е онова, което е останало от този будизъм – или бодхи – след пре-
минаването му в Китай и после в Япония. Частта от дзен, която повлия на пи-
сането ми, е тази, която се съдържа в хайку, както споменах – стихотворения 
от три реда, седемнайсет срички, писани преди стотици години от гурута като 
Башо, Исса, Шики и други майстори от по-близкото минало. Хайку е късо и 
звучно изречение с внезапна промяна на мисълта, в което има много свобо-
да и нещо забавно в това да изненадаш себе си, като оставиш мисълта слу-
чайно да скача от клончето към птичката... Но моят сериозен будизъм... този 
на древна Индия повлия онази част от писането ми, която може да се нарече 
религиозна, или страстна, или благочестива – почти колкото и католицизмът. 
Оригиналният будизъм проповядва постоянна съзнателна съпричастност, 
братство, абсолютно великодушие, не стъпвай върху бръмбара и тем подобни, 
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смиреност, просия, сладостно-скръбното лице на Буда (който, между другото, 
е бил от арийски произход, имам предвид, че е от кастата на персийските во-
ини, а не от Изтока, както е изобразяван)... В оригиналния будизъм нито едно 
младо момче, което идва в манастира, не е било предупреждавано, че „тук ги 
погребваме живи“. Просто меко са ги насърчавали да медитират и да бъдат с 
добро сърце. Началото на дзен обаче е, когато Буда събира всички монаси за-
едно на богослужение и избира първия патриарх на църквата махаяна: вместо 
да говори, той просто държал във вдигнатата си ръка цвете. Всички били сма-
яни, с изключение на Касяпия (Kasyapiya), който се усмихвал. [Тогава именно] 
Касяпия бил назначен за пръв патриарх. Тази идея допаднала на китайците, 
например на шестия патриарх Хуи-Ненг (HuiNeng), който казал: „В началото 
беше нищото“ и искал да скъса записките с проповедите на Буда, запазени в 
сутрите... Сутрите са „нишките на проповедта“. Така в известен смисъл дзен е 
вид блага, но глуповата ерес, въпреки че сигурно е имало някъде известен брой 
наистина добродушни монаси, макар че ние знаем за смахнатите. Аз не съм бил 
в Япония. Вашият Маха Роши Йоши (Maha Roshi Yoshi) е чисто и просто един 
ученик на всичко това и, разбира се, не е основоположник на нищо ново. На 
шоуто на Джони Карсън той дори не спомена името на Буда. Може би неговият 
Буда е Миа (Mia). 

И. Как така никога нищо не си написал за Христос? Писал си за Буда. Хрис-
тос не е ли бил също велика личност? 

К. Никога не съм писал за Христос? С други думи, ти си един откачен лице-
мер, който идва в къщата ми... и... всичко, което пиша, е Христос. Аз съм Евър-
хард Меркуриън, генерал от армията на иезуитите (Everhard Mercurian, General 
of the Jesuit Army). 

С. Каква е разликата между Христос и Буда?
К. Това е много добър въпрос. Няма разлика.
С. Няма разлика?
К. Има разлика между оригиналния Буда от Индия и Буда от Виетнам, кой-

то бръсне главата си, облича жълта роба и е комунист агитатор. Оригиналният 
Буда няма даже да стъпи върху младата трева, за да не я унищожи. Той е бил 
роден в Горакпур (Gorakhpur), син на консул на нахлуващите персийски орди. 
Наричали са го Мъдреца на воините (Sage of the Warriors) и е имал седемнайсет 
хиляди проститутки, танцуващи за него по цяла нощ, които му носят цветя с 
думите: „Искаш ли да ги помиришеш, повелителю?“ А той отговаря: „Махайте 
се оттука, курви такива!“ Да знаеш, че е прекарал много от тях. Но преди да 
стане на трийсет и една му омръзнало... Баща му го предпазвал от всичко, ста-
ващо извън града. И ето че въднъж, въпреки заповедите на баща си, той тръгва 
на кон и вижда умираща жена и кремиране на мъртвец. И пита: „Каква е тази 
смърт, какво е това разлагане?“ Слугата му казва: „Така са наредени нещата. 
Баща ти крие от тебе всичко ставащо.“ Той казва: „Какво? Баща ми! Оседлай 
ми коня! Карай към гората!“ Стигат гората. Той казва: „Свали седлото от коня. 
Сложи го на твоя... Хвани коня ми за юздата, закарай го обратно в замъка и 
кажи на баща ми, че аз няма никога повече да го видя!“ Слугата Чанна заплаква 
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и казва: „Няма никога повече да те видя.“ Буда: „Не ме интересува! Тръгвай! 
Марш! Махай се!“

Прекарва седем години в гората. Със стиснати зъби. Нищо не върши. Из-
мъчвал се с гладуване. Казвал си: „Ще стискам зъби, докато не намеря причи-
ната за смъртта.“ Един ден, докато минава през реката Рапти, се спъва и губи 
съзнание. Някакво момиче с купа мляко минава и му казва: „Господарю, купа 
мляко?“ (Керуак шумно сърба.) Той [отпива и] казва: „Благодаря, мила, това ми 
даде сили.“ След това отива и сяда под дървото Бо. Figuerosa. Смокиня. Каз-
ва си: „Сега… ще кръстосам крака (Керуак показва позата) и ще скърцам със 
зъби (grit my teeth), докато не намеря причината за смъртта.“ В два часа след по-
лунощ сто хиляди призрака се нахвърлят върху него. Той не мръдва. В три след 
полунощ – страшните сини призраци! Бррр! Нахвърлят се върху него... Сега 
вече виждате, аз наистина съм шотландец... В четири сутринта сбърканяците 
от ада... излизат от каналите... на Ню Йорк. Сещате се за Уолстрийт, откъдето 
излиза парата. Виждали ли сте Уолстрийт с капаците на каналите... как изли-
за пара? Махни тези капаци и – уаааа! Шест часá – всичко е тихо и спокойно, 
птичките чуруликат, той си казва: „Аха! Причината за смъртта... причината за 
смъртта е раждането.“

Просто, нали? Започва да слиза по пътя към Бенарес в Индия... с дълга 
коса, като твоята.

Насреща – трима души. Единият казва: „Хей, насам идва Буда, който, ъъъ, 
гладува с нас в гората. Когато дойде и седне на онази кофа там, не му мийте 
краката.“ И, значи, Буда сяда на кофата. Единият се спуска и му измива краката. 
Защо онзи там му измива краката? Буда отговаря: „Защото аз отивам в Бенарес, 
за да ударя барабана на живота. А какво значи това? Че причината за смъртта е 
раждането. Какво искаш да кажеш? Ще ти покажа.“

Приближава жена с мъртво дете на ръце и казва: „Съживи детето ми, ако 
си бог.“ Той отговаря: „Разбира се, аз мога да сторя това винаги. Иди и намери 
някакво семейство в Сравасти, в което да не е имало мъртвец през последните 
пет години. Вземи от тях семе от горчица и ми го донеси. И аз ще съживя де-
тето ти.“ Тя отива в града... между другото, Сравасти, с два милиона жители, е 
по-голям от Бенарес... Та тя се връща и казва: „Не мога да намеря такова семей-
ство. Във всички семейства е имало умрял през последните пет години.“ Той й 
казва: „Тогава иди и погреби детето си.“ 

После неговият ревнив братовчед Девадата (това е Гинсбърг... аз съм Буда, а 
Гинсбърг е Давадата) опива слона... напива огромния сив слон с уиски. Слонът 
се изправя (Керуак надава слонски рев) с оромното си туловище, Буда отива на 
пътя, хваща слона и прави така (коленичи). И слонът пада на колене. Ти си по-
тънал в скръб! Успокой тялото си! Стой така! Той е треньор на слонове. После 
Давадата търкулва огромен камък по склона. И той едва не се стоварва върху 
главата на Буда. На косъм. Бааам! Буда казва: „Това е пак Давадата“ и започва да 
ходи напред-назад (показва) пред момчетата. Зад него е братовчед му, който го 
обича... Ананда, което означава любов на санскритски (Керуак продължава да 
ходи напредназад). Ето какво трябва да правиш в затвора, за да си във форма. 

Знам много истории за Буда, но не знам какво точно е казвал във всеки 
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един случай. Знам обаче какво е казал на един, който се изплюл върху него. 
Казал му: „Тъй като не мога да използвам твоята обида, можеш да си я вземеш 
обратно.“ Той е бил велик.

(Керуак свири на пиано. Сервират се напитки.)
С. Добре звучи. 
И. Майка ми свиреше това. Не знам как може да се вкарат тези ноти в кни-

га. Ще трябва да добавим [грамофонна] плоча как свириш на пиано. Бихте ли 
изсвирили за запис още веднъж това парче, мистър Падеревски? Може ли да 
изсвирите „Алует“? 

К. Не. Само афрогерманска музика. В края на краищата, не трябва да се 
забравя, че аз съм една квадратна глава. Мисля си какво може да направи уис-
кито в комбинация с това оби (obetrol).

И. Какво ще кажеш за ритуалите и суеверието? Имаш ли си някакви ритуа-
ли, когато почваш да работиш?

К. Едно време си имах ритуал – да запалвам свещ, да пиша на светлината 
й и да я духвам, когато приключвах призори. Приключвах за нощта... Още – да 
падам на колене и да се моля преди да започна (взех идеята от един френски 
филм за Георг Фридрих Хендел)... Но сега направо мразя да пиша. Моето суе-
верие? Започвам да подозирам, че това е пълнолунието. Друго – имам мания 
за числото девет. Въпреки че зодия риба като мен би трябвало да се държи за 
седмицата – но аз се мъча да направя девет опирания на пода всеки ден, т.е. 
заставам на глава в банята, върху чехъл, и докосвам пода девет пъти с палците 
на краката си, като балансирам. Между другото, това е повече от йога, това си 
е атлетически номер. Можеш ли да си представиш след всичко това да ме на-
речеш „разбалансиран“. Да си призная откровено, наистина чувствам, че нещо 
става с ума ми. Така че друг „ритуал“, както го наричаш, би бил да се моля на 
Христос да ми запази здравия разум и енергията, за да мога да помагам на се-
мейството си – парализираната ми майка, жена ми и котетата, които винаги са 
около мен. О’кей?

И. Ти натрака на машината „По пътя“ за три седмици, „Подземните“ за три 
дни и три нощи. Все още ли можеш да работиш с такава фантастична скорост? 
Можеш ли да кажеш нещо за зародиша на една творба преди да седнеш и да 
започнеш едно такова страхотно печатане – каква част от нея е в главата ти 
например. 

К. Мислиш си какво всъщност се случва, разказваш на приятелите си дъл-
ги истории за това, предъвкваш го в ума си, свързваш нещата заедно, докато си 
почиваш, и когато дойде време пак да си плащаш наема, налагаш си да седнеш 
пред пишещата машина, или над тетрадката, гледаш да свършиш с това колко-
то се може по-бързо... И няма нищо лошо в това, защото вече си подредил ця-
лата история. Сега – как се прави, зависи от това какъв точно „железен капан“ 
имаш в главата си. Може да звучи като самохвалство, но веднъж едно момиче 
ми каза, че съм имал мозък като железен капан; в смисъл, че съм я хващал за 
нещо, което е казала преди цял час, въпреки че разговорът ни междувременно 
се е отдалечил на светлинни години от онзи момент... Знаеш за какво става 
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дума, нещо като адвокатски мозък, да речем. Всичко това е в главата ми; ес-
тествено, с изключение на езика, такъв какъвто е използуван тогава (except that 
language that is used at the time that it is used). 

Що се отнася до „По пътя“ или „Подземните“ – не, не мога вече да пиша 
така бързо... Написването на „Поздемните“ за три нощи беше наистина фан-
тастичен номер, както физически, така и умствен, трябваше да ме видиш след 
като свърших... Блед като чаршаф, отслабнл с петнайсет паунда; изглеждах като 
някой непознат в огледалото. Това, което правя сега, е да пиша средно около 
осем хиляди думи на едно сядане, посред нощ, и още толкова около седмица 
след това, почивайки си и охкайки междувременно. Наистина, вече мразя да 
пиша. Не изпитвам удоволствие от това, защото не мога повече да се навия 
и да кажа, че ето сега аз работя – да затворя вратата, да си поръчам кафе и да 
седна там неотлъчно, като истински професионален писател, който си върши 
работата по осем часа на ден и между другото залива печатния свят с потоци 
самонатрапчив, мрачен, бомбастичен и претенциозен жаргон, където бомбаст 
(bombast) на шотлански е пълнеж за възглавници. Не си ли слушал политик, 
който използува хиляда и петстотин думи, за да каже нещо, което може да се 
каже само с три думи? Така и аз гледам да си разчистя пътя (so I get it out of the 
way so as not to bore myself either), за да не досаждам повече на самия себе си. 

С. Стремиш ли се да видиш ясно всичко и да не мислиш за някакви думи 
– само да видиш всичко, колкото е възможно по-ясно, и след това да опишеш 
чувствата си? В случая с „Тристеса“ например.

K. Звучиш ми като на семинар по писане към в университета на щата Ин-
диана.

С. Зная, обаче...
К. Всичко, което се случи, беше да страдам с онова бедно момиче и после, 

след като тя падна на главата си и без малко не се уби... помниш ли как тя пад-
на на главата си? Тя беше напълно изтощена, с всичките му там подробности. 
Беше най-страхотната малка индианка, която изобщо си виждал. Да, индиан-
ка, нещастна индианка. Есперанца Вилануева. Вилануева е испанско име, не 
знам откъде – Кастилия. Но тя е индианка. И така, тя е наполовина индианка, 
наполовина испанка... красавица. Абсолютна красавица. Тя беше само кости, 
човече, само кожа и кости. Но не описах в книгата как най-накрая я заковах. 
Знаеш ли? Направих го. Най-накрая я заковах. Тя само каза: „Шшшшт! Да не 
чуе хазаина.“ После каза: „Не забравяй, аз съм много слаба и болна.“ Казах: 
„Знам, писах книга за това че си слаба и болна.“ 

И. Как стана така, че не включи това в книгата?
К. Защото жената на Клод ми каза да не го включвам. Каза, че това ще про-

вали книгата... Това обаче не беше завоевание. Тя угасна като светлинка. С М. 
М – това е морфин. 

В действителност аз направих за нея един голям крос тогава, от най-гор-
ната част на града до центъра, до най-изпадналия район... После й казвам: „Ето 
го твоя материал.“ Тя каза: „Шшшш!“ Направи си инжекция и каза: „Ааа, ето 
сега му е времето.“ И аз получих своята малка курва (I got my little nogood piece). 
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Но... това си беше определено една реабилитация на Мексико! 
Стела. Ела тук, писе!... Пак излезе навън. 
К. Тя беше нежна, ти би я харесал. Истинското й име беше Есперанца. Зна-

еш ли какво означава?
И. Не.
К. На испански – надежда. „Тристеса“ на испански значи тъга. Но истин-

ското й име беше Надежда. Сега е вече омъжена за шефа на полицията на Мек-
сико сити. 

Стела. Не съвсем.
К. Какво да кажа, ти не си Есперанца – това ще ти кажа. 
Стела. Зная това, скъпи. 
К. Тя беше най-слабата... и срамежлива... като пръчка. 
Стела. Тя е омъжена за един от заместниците на шефа, ти ми каза; не за 

шефа. 
К. Тя си е наред. В близките дни смятам да я видя отново. 
Стела. Само през трупа ми. 
И. Наистина ли си написал „Тристеса“ докато си бил в Мексико? Не си я 

писал по-късно? 
К. Първата част е писана в Мексико, втората част е писана в... Мексико. 

Да, така е. Хиляда деветстотин петдесет и пета – първа част, петдесет и шес-
та – втора част. Какво му е толкова важното на това? Аз не съм Чарлз Олсън, 
великият художник!

И. Само отбелязваме фактите. 
К. Чарлз Олсън ти дава всички дати. Нали така? Всичко за това как бил 

намерил ловджийското куче на плажа в Глочестер. Видял някакъв да мастур-
бира на плажа при... как го наричат? Плажа на Ванкувър? Реката на копаещо-
то куче?... Кучешкия град. Така и го наричат, „Кучешкия град“. Е, добре, това 
е Лайняният град на [реката] Меримак. Лоуъл се нарича „Лайняния град на 
Меримак.“ Нямам намерение да пиша поема, наречена „Лайняния град“, и да 
обиждам родния си град [Лоуъл е родният град на Керуак]. Но ако бях висок 
шест фута и шест инча [1.95 м], можех да си позволя да напиша всичко, нали 
така? 

И. Как се разбираш сега с другите писатели? Кореспондираш ли си с тях?
К. Имам кореспонденция с Джон Клелън Холмс, но все по-малко и по-мал-

ко всяка година – ставам мързелив. Не мога да отговарям и на писмата на по-
читателите си, защото нямам секретар да записва докато диктувам, да печати, 
да купува марки, пликове и тям подобни... а и нямам какво да отговоря. Нямам 
намерение да прекарам останалата част от живота си, като се усмихвам и ръ-
кувам, и да разменям баналности като политик на избори, защото аз съм пи-
сател – трябва да изолирам ума си, като Грета Гарбо. И все пак, когато излизам, 
или когато приемам неочаквани гости, се забавлявам повече, отколкото стадо 
маймуни. 

И. Какво нарушава работния процес?
К. Разрушители на работата... разрушители на работата... Убийци на вре-
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мето? Бих казал – вниманието, с което е ограждан даден писател с репутация 
(забележете, не казвам „слава“) от скрито амбициозни неутвърдени още писа-
тели, които се увъртат около него, или му пишат писма, или се обаждат по теле-
фона, за да искат услуги, които са всъщност работа за някой гаден литературен 
агент. Когато бях неизвестен млад писател, борещ се за съществуване, както 
се казва, аз си вършех сам пешеходната работа, години наред нагоре-надолу 
по Медисън авеню, от издател на издател, от агент на агент; и нито един път 
в живота си не съм написал писмо до печатан известен писател, за да моля за 
съвет или помощ; или пък – небето ми е свидетел – да съм имал нахалството да 
пратя по пощата свой ръкопис до някой нещастен автор, който после да бъде 
принуден да ми го праща обратно, преди да е обвинен, че е откраднал идеите 
ми. Моят съвет към младите писатели е да се сдобият със собствен агент, може 
би чрез своите университетски професори (както аз хванах моите първи изда-
тели чрез моя професор Марк ван Дорен), да си вършат сами черната работа, 
или „нещата“, както се казва на жаргон... Така че нарушителите на работния 
процес не са нищо друго, освен определени хора. 

Закрилник на работата е нощното уединение, „когато всичко наоколо спи 
дълбоко“. 

И. Кои са са според теб най-подходящото време и място за писане?
К. Бюрото в стаята до леглото ми, с добро осветление, от полунощ до су-

тринта, едно питие, когато си изморен, за предпочитане вкъщи, но ако нямаш 
дом, уреди като дом стаята си в хотела или мотела или леглото си – спокой-
ствие. (Взема хармоника и започва да свири.) Хей, как свиря само!

И. Какво ще кажеш за писане под влиянието на наркотици?
К. Стихотворение 230 от „Мексико сити блус“ е писано изцяло на морфин. 

Всеки негов ред е написан през един час... след голяма доза морфин (Намира 
тома и чете)

 Любовта е многобройно гробище на гниенето.
Един час по-късно:
 Плиснатото мляко на героите.
Един час по-късно:
 Унищожаването на копринени шалчета от прашна буря.
Един час по-късно:
 Милване на героите със завързани очи на стълбове.
Един час по-късно:
 Жертви на убийство приети в този живот.
Един час по-късно:
 Скелети разменящи пръсти и стави.
Един час по-късно:
 Треперещото месо на слоновете на добротата разкъсвано от лешояди.
(Виждаш ли как Гинсбърг открадна това от мене?) Един час по-късно:
 Зачеване на деликатни капачета на коляно.
Повтори това, Сароян!
С. Зачеване на деликатни капачета на коляно.
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К. Много добре.
 Страх от плъхове от които капят микроби.
Един час по-късно:
 Голгота Студена Надежда за Студена Надежда.
Повтори това.
С. Голгота Студена Надежда за Студена Надежда.
К. Това е много студено... Един час по-късно:
 Влажни есенни листа срещу дървото на лодки.
Един час по-късно:
 Деликатен образ на морско конче от лепило.
Виждал ли си някога малко морско конче в океана? Те са направени от ле-

пило... Помирисвал ли си някога морско конче? Не... Повтори това.
С. Деликатен образ на морско конче от лепило.
К. Ставаш за това, Сароян.
 Смърт поради дълго излагане на заразяване.
С. Смърт поради дълго излагане на заразяване.
К. Плашещо изнасилване на мистериозни същества криещи своя пол.
С. Плашещо изнасилване на мистериозни същества криещи своя пол.
К. Парчета замръзнал Буда материал нарязани микроскпично в Моргите 

на Севера.
С. Хей, аз не мога да кажа това. Парчета замръзнал Буда материал нарязани 

микроскопично в Моргите на Севера.
К. Пенисови ябълки готови да осеменяват. 
С. Пенисови ябълки готови да осеменяват.
К. Безкраен брой отрязани хранопроводи помногобройни от пясъка.
С. Безкраен брой отрязани хранопроводи по-многобройни от пясъка.
К. Същото като да целунеш моето коте по корема. 
С. Същото като да целунеш моето коте по корема.
К. Мекотата на нашата награда. 
С. Мекотата на нашата награда. 
К. Той наистина ли е син на Уилям Сароян? Това е чудесно! Имаш ли нещо 

против да повториш това?
И. Би трябвало да ти задаваме много прями и сериозни въпроси. Кога сре-

щтна Алън Гинсбърг?
К. Най-напред срещнах Клод [псевдоним на Люсиен Кар, даден му от Керу

ак – бел. прев.]. След това срещнах Алън и след това срещнах Бъроус. Клод дой-
де през противопожарния изход... Чуха се изстрели долу в задната уличка: бам, 
бам! Валеше и жена ми каза: „Ето, идва Клод.“ И ето, пристига този рус приятел 
през противопожарния изход, целият мокър. Аз казвам: „Какво е всичко това, 
по дяволите, какво става?“ Той казва: „Гонят ме.“ На следващия ден влиза Алън 
Гинзбърг, носи книги. Шестнадесетгодишен, с разперени уши. Казва: „Благора-
зумието е по-добрата половина на смелостта!“ Аз казвам: „Я млъквай! Дребен 
нервак такъв.“ На другия ден ето го идва и Бъроус с костюм на райета, следван 
от другия приятел.

И. Какъв друг приятел?
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К. Това беше оня приятел, който свърши в реката. Оня от Ню Орлиънс, ко-
гото Клод уби и хвърли в реката. Намушка го дванадесет пъти в сърцето с бой-
скаутски нож. Когато беше четиринадестгодишен, Клод беше най-красивото 
русо момче в Ню Орлиънс. И стана бойскаут... И ръководителят на бойскаути-
те беше един едър червенокос педераст, който учеше в университета на Сент 
Луис, така мисля. Той вече бил влюбен в един, който приличал много на Клод; 
в Париж. Та тоя преследваше Клод из цялата страна; той беше причината да го 
изхвърлят от Балдуин, от Тулейн и от подготвителното училище „Андовър“... 
Това е една смахната история, но Клод не е откачен.

И. Какво ще кажеш за влиянието на Гинсбърг и Бъроус. Имаше ли някакво 
предчувствие за следата, която вие тримата щяхте да оставите в американската 
литература? 

К. Аз бях твърдо решен да бъда „голям писател“, в кавички – като Томас 
Уулф... Алън винаги четеше и пишеше поезия... Бъроус четеше много и обика-
ляше да наблюдава разни неща. За влиянието, което си оказвахме един на друг, 
е писано, писано и пак писано... Ние си бяхме просто три интересни характери 
в интересния голям град Ню Йорк, покрай учебни заведения, библиотеки, ка-
фетерии. Могат да се намерят много подробности в „Суетата“, или в „По пътя“, 
където Бъроус е Бул Ли, а Гинсбърг е Карло Маркс, и в „Подземните“, където 
те са съответно Франк Кармоди и Адам Мурад. С други думи, въпреки че не 
искам да бъда груб към теб, аз съм толкова зает да интервюирам себе си в мо-
ите романи и съм хвърлил толкова усилия да записвам тези автоинтервюта, че 
не виждам защо трябва да се мъча през всяка от последните десет години до 
припадък, да повтарям и повтарям на всеки, който ме интервюира (стотици 
журналисти, хиляди студенти) това, което вече съм обяснил в самите книги. 
Просто няма смисъл. А и не е толкова важно. Ако изобщо нещо е важно, то 
това е нашата работа, а аз не съм особено горд от моята или от техните или от 
работата на който и да е след Tоро и други такива; може би защото е все още 
ми е прекалено близка, за да се чувствувам комфортно (may be because it’s still 
too close to home for comfort). Известност и публично изповядване в литературна 
форма е сърдечен недостатък, с който си роден, повярвай ми. 

И. Алън веднъж каза как се научил да чете Шекспир. Че никога не е разби-
рал Шекспир преди да те чуе как ти му го четеш. 

К. Защото в предишния си живот ето кой бях аз. 
 Защо е като зима, когато съм далеч от теб?
 Удоволствието на отлитащите години... какво замръзване 
 усещах? Какви видяни мрачни дни? И все пак лятото
 с висша сила стовари лайно огромно в моята овощна градина.
 (How like a winter hath my absence been from thee?
 The pleasure of the fleeting year…what freezings
 Have I felt? What dark days seen? Yet Summer with his
 Lord surcease hath laid a big turd in my orchard.)

 И прасета диви идват едно след друго да ядат,
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 да чупят моя вече счупен планински капан, моя миши капан 
 също! И тук за да завършиш сонета, ти трябва непременно
 да кажеш таратаратара!
 (And one hog after another comes to eat
 and break my broken mountain trap, and my mousetrap
 too! And here to end the sonnet, you must make sure
 to say, tara-tara-tara!)

И. Това спонтанна композиция ли е?
К. Сега – първата част беше Шекспир... А втората част беше...
И. Писал ли си някога сонети?
К. Ще ти покажа спонтанен сонет. Какво и нужно [относно структурата 

на сонета]? 
И. Четиринадесет реда.
К. Това са дванадесет реда плюс два отделени реда:
 Ето къде показваш тежката си артилерия.
 Окото ти нагледа се на риба от Шотландия 
 в тежките до скърцане рибарски мрежи...
 Tрябва ли да се римува?
И. Не.
К. Бедните ми напукани ръце се отпускат непохватно, виждайки Папата, 

неговото дяволито око. И маниаци с диви коси се мотаят из стаята ми, слушай-
ки моята гробница, която не се римува... Седем реда?

И. Това са осем реда.
К. И всички оргони на земята ще пълзят като кучета през гробовете на 

Перу и тези на Шотландия. [Оргоните (оrgones) според теорията на Вилхелм 
Райх са основни нематериални елементи на живота, пронизващи вселената – 
бел. прев.] 

С това стават десет:
 Все пак не бъди тревожен, ласкав ангел мой, внедрил наследствеността 

си в мен.
И. Много добре, Джак. Как го направи, наистина?
К. Без да уча дактили... като Гинсбърг... Срещнах Гинсбърг... Пътувах на 

автостоп на връщане от Мексико сити към Бъркли, а това е дълъг път, бейби, 
много дълъг път. Мексико сити пред Дуранго... Чихуауа... Тексас. Връщам се 
при Гинсбърг, отивам в неговата вила, казвам му: „Сега почваме да свирим.“ 
Той казва: „Знаеш ли какво ще правя утре? Ще тупна на бюрото на Марк Шо-
рър една нова теория на прозодията. За дактиловите аранжировки на Овидий!“ 
(Смях.)

Казвам му: „Откажи се, човече. Седни под дървото и го забрави, пий вино 
с мен... и с Фил Уолън и Гари Снайдър; и с всички скитници на Сан Франциско. 
Не се опитвай да бъдеш великия учител от Бъркли. Просто бъди един поет 
под дърветата... и ние ще се преборваме и ще постигаме съгласие.“ Той наисти-
на послуша съвета ми. И си спомня за това. Каза ми: „Какво смяташ да учиш 
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другите... ти си прекалено сух!“ Казвам му „Току-що идвам от Чихуауа. Много 
е горещо там долу, пфу! Излезеш навън и разни малки прасета започват да се 
отъркват в краката ти. Пфу!“ 

И така, пристига Снайдър с бутилка вино... и ето идва Уолън, ето го и... как 
му беше името, Рексрот, и всички... И се получи поетическият ренесанс в Сан 
Франциско. 

И. Какво ще кажеш за това как Алън беше изритан от (университета) Къ-
лъмбия? Имаш ли нещо общо с това?

К. О, не... Той ме пусна да спя в своята стая. Но не беше изгонен от Къл-
ъмбия за това. Първия път, когато ме пусна да спя в стаята си, там беше още 
Ланкастър, потомък на Белите рози или на Червените рози в Англия. Обаче 
един друг влезе... завеждащият; и реши, че аз искам да оправя Алън, а Алън 
вече беше писал в бумагите, че аз не спя там не защото искам да го таковам, а 
защото той иска да ме такова. 

А всъщност ние просто си спяхме там. След това той намери един дюшек... 
донесе някакви крадени вещи... и доведе някакви крадци, Вики и Хънки. И те 
бяха внезапно арестувани за крадени вещи, някаква кола се обърна, очилата 
на Алън се счупиха (And they were all busted for stolen goods, and a car turned over, 
and Allen’s glasses broke.)

Всичко това е в „Марш!“ на Джон Холмс.
Когато беше деветнайсетгодишен, Алън Гинсбърг ме попита: „Да си сменя 

ли името на Алън Ринард?“ „Смени си името на Алън Ринард и аз ще ти забия 
един шут в топките! Остани си Гинсбърг...“ И той си остана. Това е нещо, което 
аз харесвам у Алън. Алън Ринард! 

И. Какво ви събра вички вас тогава през петдесетте години? Кое беше това, 
което обединяваше бийт поколението?

К. Оо, „бийт поколение“ беше просто фраза, която аз използувах в ръкопи-
са на „По пътя“ през 1951, за да опиша хора като Мориарти, който обикаляше 
страната с коли за каквато му падне работа, за гаджета, за кефове. Тази фраза 
по-късно беше подхваната от левичарските групи по Западното крайбрежие, 
като промениха смисъла, за да означава нещо като „бийт бунт“ и „бийт рево-
люция“ и всички тези глупости; те просто искаха да яхнат някакво младежко 
движение за техните си политически и социални цели. Аз нямам нищо общо с 
това. Бях играч на американски футбол, студент стипендиант, моряк търговец, 
спирач на товарни влакове, резюмиращ ръкописи [специална длъжност в аме
риканските книгоиздателства], секретар... А Мориарти-Касиди беше истински 
каубой в ранчото на Дейв Уулс в Ню Реймър, Колорадо... Що за битник е това?

И. Имаше ли изобщо някакво чувство за общност в бийт тълпата?
К. Чувството за общност беше насърчавано от същите герои, за които спо-

менах, като Фърлингети, Гинсбърг – те са със силна социалистическа ориен-
тация и искат да живеят заедно в някакъв си френетичен кибуц, солидарност 
и други подобни. Аз си бях единак. Снайдър не е като Уолън, Уолън не е като 
Маклуър, Маклуър не е като Фърлингети, Гинсбърг не е като Фърлингети, но 
всички ние прекарвахме чудесно времето си на чаша вино. Познавахме хиляди 
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поети и художници и джаз-музиканти. Няма такова нещо като „бийт тълпа“, 
както ти се изрази... Какво ще кажеш за Скот Фицджералд и неговата „тълпа на 
загубените“, как ти звучи, нормално ли? Или Гьоте и неговата „Вилхелм-Май-
стерова тълпа“?... Тази тема е толкова досадна. Я ми подай онази чаша. 

И. Добре, защо те се разделиха тогава, в началото на шейсетте?
К. Гинсбърг се заинтересува от лява политика... Както Джойс, казвам аз, 

както Джойс казва на Езра Паунд през 1920-те – „Не ме занимавай с политика; 
единственото, което ме интересува, е стилът.“ Освен това новият авангард ми 
е досаден, както и преголемият стремеж към сензация. Сега чета Блез Паскал 
и си водя бележки за религията. Харесва ми да се събирам с неинтелектуалци, 
както бихме могли да ги наречем, за да не подлагам съзнанието си на безкрай-
ни агитации за приемане на нова вяра. Коя ще бъде, значи, следващата стъпка, 
след като даже започнаха да принасят в жертва пилета по време на разни хе-
пънинги? Разпъване на кръст на хора?... Бийт-групата се разпиля в началото 
на шейсетте, всеки тръгна по свой път. А това пък е моят път: домашен живот, 
както в началото, с нещо малко отвреме навреме в местен бар. 

И. Как смяташ, какво замислят сега? Въвличането на Алън в радикалната 
политика? Методите на Бъроус да реже (напосоки печатен текст) и да лепи 
(напосоки парчетата)? 

К. Аз съм проамериканец, а радикалните политически влечения изглежда 
клонят в друга посока... Тази страна даде, малко или много, на моето канадско 
семейство добър шанс и ние не виждаме причина да се отнасяме с неуважение 
към същата тази страна. Що се отнася до метода на Бъроус да реже и да лепи, аз 
бих искал той да се върне към онези изключително забавни истории, каквито 
пишеше преди, и към възхитително пестеливите литературни винетки на „Го-
лият обяд“. Да режеш и да лепиш не е нещо ново; между другото, моят мозък-
капан прави много от същото това рязане и лепене, както си работи... Както и 
мозъкът на всеки, докато говори, или мисли, или пише... Това си е стар трик на 
дада и своего рода литературен колаж. Той постига някои силни ефекти обаче. 
Аз го харесвам, когато е елегантен и логичен; ето защо не харесвам рязането 
и лепенето, което иска да ни внуши, че умът се разпада. Разбира се, че умът се 
разпада, както всеки може да се увери, ако се нагълта с халюциногени, но какво 
обяснение може да се намери за този разпад в даден момент по време на работа? 

И. Какво мислиш за хипитата и за ЛСД?
К. Те вече се променят. Не бих могъл да съдя. А и те не са на един акъл. Ко-

пачите [the Diggers – хипита, живеещи в затворени комуни и сами обрабаотва
щи земята, за да се изхранват] са различни... Във всеки случай аз не познавам 
даже и едно хипи... Мисля, че те ме смятат за шофьор на камион. И аз съм. Що 
се отнася до вземането на ЛСД, не е добре за хора, в семейството на които има 
случаи на сърдечно болни. (Събаря микрофона от малкото столче, поставя го 
на мястото му.)

Има ли някаква причина да виждаш нещо добро в такива смърти?
И. Извинявай, би ли повторил това?
К. Ти спомена, че имаш малка бяла брада в стомаха си. Защо има такава 
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една малка бяла брада в твоя смъртен корем?
И. Чакай да си помисля. Всъщност това е едно малко бяло хапче. 
К. Малко бяло хапче?
И. Добро е.
К. Дай ми.
И. Би трябвало да изчакаме, докато ситуацията се поохлади малко. 
К. Правилно. Това малко бяло хапче е малка бяла брада в твоята смъртност 

и те съветва и ти препоръчва как ще ти растат ноктите на ръцете в гробовете 
на Перу. 

С. Чувстваш ли се на средна възраст? 
К. Не. Слушай, почти сме на края на магнетофонната лента. Искам да до-

бавя нещо. Питай ме какво значи Керуак.
И. Джак, кажи ми пак какво значи Керуак (Kerouac).
К. Така... Кairn. К-(или С)-a-i-r-n. Какво е сairn? Това е купчина камъни. 

Сега Cornwall, cairn-wall. Сега kern, също така k-e-r-n, означава същото, какво-
то и сairn. Kern. Cairn. Ouac значи „езика на“. И така, Kernouac означава „езика 
на Cornwall“. Kerr, както Дебора Кер. Ouac значи „език на водата“. Защото Kerr, 
Carr и т.н. значи вода. А сairn значи купчина камъни. Няма език в купчината 
камъни. Kerouac. Ker– (вода), –ouac (език на). И има връзка със старото ирлан-
сдко име Керуик, което значи корупция. А това е корнуелско (Cornish) име, кое-
то самó по себе си е cairnish. И, според Шерлок Холмс, всичко това е персийско. 
Разбира се, знаете, че той не е персиец. Не си ли спомняте в Шерлок Холмс, ко-
гато той отива заедно с доктор Уотсън и разкрива случая там в стария Корнуел, 
разкрива той случая и казва: „Уотсън, спринцовката! Уотсън, спринцовката...“ 
Казва „Аз разкрих този случай тук в Корнуел.“ Сега имам свободата да си седя 
тук и да размишлявам и да чета книги, което ми доказва... защо хората от Кор-
нуел, известни още като Kernuaks, или още Kerouacs, са от персийско потекло. 
„Авантюрата, в която смятам да се впусна сега – казва той, след като си слага 
инжекцията, – е изпълнена с голям риск и не е подходяща за една дама на тво-
ите невръстни години.“ Спомняш ли си това? 

Макнютън. Аз си спомням. 
К. Макнотън си спомня това. Макнютън (McNaughton). И ти си мислиш, че 

мога да забравя името на един шотландец?             
Превод от английски: Александър Гочев
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Иван Груев

 * * *
По пътеките на галактични мравки
слиза моята душа след дълго скитане
със едно букетче незабравки
от поляните между звездите.

Слиза със прокъсани сандали
и сама на себе си говори,
а планетите – космическите крави –
лягат във небесните обори.

Връща се в заспалото ми тяло
моята душа – на пръсти,
сваля тихо дрехата си бяла
и навлича дрипите си мръсни.

И е странна всяка сутрин вкъщи –                         
с радиото, масата и чая.
Не ме питай откъде се връщам –
няма да ти кажа… и не зная.                        

* * *
                    На Мама

Най-близки уж – така ще си отидем –
без да успеем малко да се разберем...
Седни на стола – искам да те видя.
Познаваш ли все още своя син у мен?

Седни до мене – остави сега
във гардероба погребалните си дрехи...
Виж колко старческа е твоята ръка
и колко много – моите неуспехи.

И не плачи. Ти много, много плака –
за дом, за мъж, за синове, за внуци...
И ето пак сама във чужда къща чакаш
гласа на тежки есенни капчуци.

Докрай ще си останеш все такава –
единствена, а обич не се връща...
Не казвай нищо – аз не заслужавам.
Ти само ми прости. На брат ми – също? 
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* * *

Полека се отдалечава мама –

от хляба, от покривката на масата,
от спрелия часовник,
от тъжната молофа на прозореца…

От побелялата й кожа
животът й на люспи се съблича

и мама се отдалечава –
през зимата, в басмяната си рокля.
            

* * *
       В памет на Майка ми         

Небето вдига черните си шлюзи,
нощта тече – навсякъде – и в нея
пропадат мислите – житейските илюзии,
които искат в мен да оживеят.

Свещта догаря в купата със жито,
издига към тавана тънък дим –
в ковчега Майка ми, от болките измита,
лежи красива като херувим

Свещта догаря – пламъкът трепери...
Какво да кажа? Цял живот не мога.
Едва когато Себе си намери,
човекът вижда Майка си и Бога.
                                              

 * * *

Събота е – денят на всичките мъртви,
трябва при Майка си днес да отида –
гробът й сигурно вече е хлътнал,
пръст да му сложа, да го прелея с вино.

Свещ ще запаля и ще оставя 
до главата й кърпа и шепа бисквити.
Дано само и днес не забравя
гребен и фиби – да си среши косите.

Иван Груев • Поезия
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Мама ще дойде, ще ме накара
да й разказвам как са децата
и кротко накрая ще ми се скара,
че много пари съм дал за цветята.

Ще замълчи, когато попитам за нея –
дали е щастлива или и там е самичка...
И ще си иде, без пак да успея
да й поискам прошка. За всичко.

* * *

И ето ме – застанал на чертата.
Над мен – небето, а под мен – пръстта.
Безсмислен съм – като Сизиф, когато
Скалата полети към пропастта.

Замръквам сам. Прегърнати в лехата,
лалетата догарят мълчаливо...
Всесилна, срещу тях върви тревата –              
зеленият гробар на всичко живо.

С очи като луни, край мене се събират
души на ангели, които съм убил...
На двора пак, съвсем конкретен, спира –   
след дългия си зимен път – април.

Отново същият – но сливата я няма...
Със птици и цветя – едни и същи...
Отвън старицата с бастуна – Мама –
затваря портата и бавно влиза вкъщи.

По-слаба от лале. Измъчена. Сърдита
на своя стар живот.Без капчица надежда.
И цяла нощ с безсъние разплита
на спомена прокъсаната прежда.
                                             
А там – накрая на града – мълчи жената
със мраморната рамка на нежния портрет...
И само със привичен жест ръката
изписва може би последния си ред. 

Иван Груев • Поезия
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Никола Радев

1. Щастливо плаване!

Моят първи кораб е „Люлин“. Десет години по-рано служих във военния 
флот, пък и после съм плавал, но като творчески командирован от редак-
ция.

На „Люлин“ се качих със записка от отдел „Кадри“ на Параходството. 
Подир матроската барета за първи път слагах униформа. Сърмата на но-
вите галуни, които ме вреждаха при старшия команден състав, като всяко 
лъскаво нещо ме ласкаеше и притесняваше.

Познах кораба отдалече, още като навлязох из сандъченото, накамарено 
и грохотно пристанище. Жълтата надстройка и черният му корпус напом-
няха полегнал мулат. Тази прилика, открита неочаквано от мене, подсказва-
ше, че вече съм се вживял в своето мореплавателско битие отвъд тропика…

Както го изисква редът, изкачих се по парадния трап. Вацманът бе уло-
вил за единия край никелирана верижка и ловко я намотаваше и размота-
ваше на показалеца си. Корабна скука!… Попитах го за капитана; капита-
нът го нямало, но старши помощникът бил на кораба.

Старши помощникът затътри нозе насреща ми, отвори уста и понечи 
да се представи, но се прозя и сдъвка думите. Казах му, че съм „новият“, и 
той се разшава. Намери ключа от моята каюта, заведе ме на горния етаж и 
отключи вратата:

Заповядайте.
Огледах приемната, надникнах в спалнята и банята, включих радиото. 

Тогава и не помислих, че между тези излъскани сиви стени ще ме гложди 
самота, носталгията ще размеква волята; ще правя опити да разхлабя на-
вързаните възли през младостта на моя живот, а те ще се затягат още пове-
че…

През нощта не спах. На първи и трети хамбар работеха два крана. Теж-
ките удари на челюстите им разтърсваха корабния корпус и ме сепваха. Ска-
чах в леглото и пак задрямвах. Присънваха ми се уродливи брегове, подвод-
ните им скали като зъби на морски чудовища зинваха да захапят корпуса, 
разпаряха го…

Сутринта влязох в каюткомпанията, подпухнал от безсъние. Двама мо-
ряци играеха табла. Заровете престанаха да къкрят, с гърба си усетих, че мо-
ряците ме оглеждат. Моето вътрешно сетиво се разсънваше бавно. По раз-
менените думи, по изчакванията и паузите между две изчатквания на пул, 
долавях как косо поглеждат към мене и ме одумват с очи. Тогава открих, че 

Юбилей
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и тилът на човека става зрящ, когато на непознато място го оглеждат непо-
знати… Но открих и друго: нас вече взаимно ни свързва корабът и онова, 
което ни предстои в морето.

По ходниците на надстройката прогърмя властен глас и капитан Йотов 
запълни с тяло рамката на вратата, приглади прошарената си грива и каза, 
че след шест часа ще отплаваме.

Вечерта отблъснахме, маневрата беше величествена. „Люлин“ се завър-
тя и мазно се изхлузи от пристанището. Като се изравнихме с Галата, ка-
питан Йотов включи щамбайна на „пълен напред“. Щамбайнът прозвънна, 
обади се от машината бяха поели хода.

Беше ноември: време за море, тъга и любов. Студът ме ободряваше и 
стягаше. Далечното плаване, движението към непознати светове, смътно-
то усещане, че ще ми се случи нещо изключително, тогава ми стигаха, за да 
бъда щастлив.

Капитан Йотов малко тържествено, малко театрално ми протегна дес-
ница:

Щастливо плаване!
През нощта ме събуди трясък. Скочих от леглото, но подът се изплъзна 

изпод нозете ми. Изкриви ме болка от удар в плешката. Допълзях до врата-
та, напипах електрическия ключ. По пода бяха изпопадали вестници и кни-
ги от библиотеката. Тръгнах към бюрото, но рязкото наклоняване на кораба 
ме залепи в стената. Нощната лампа падна и се разби със звън. Креслата с 
откачени прикрепващи пружини се пързаляха от стена до стена. След жал-
ки опити да ги устоя някак на едно място, се сетих – обърнах ги с краката 
нагоре и те мирясаха…

Капитанът и вторият помощник Орешков бяха на мостика. Мълчаха 
и се взираха в морето. Постепенно и аз свикнах с тъмнината. От време на 
време се чуваше плътен удар на вълна и след няколко секунди палубата по-
беляваше от разбитата вода. Подир време щях да преживея урагани, щяхме 
дни наред да щурмуваме в океана, но в оная нощ стоях стъписан и смътно 
усещах нещо неприятно, навярно страх… Накрая се почувствах излишен и 
се върнах в каютата. Празен и олекнал, корабът се люлееше над бушуващо-
то море като „оловно човече“. На моменти се наклоняваше до четиридесет 
градуса.

Тъй бе и през деня, и през следващата нощ. На седемдесет мили срещу 
Батуми гръцки кораб излъчи сигнали за бедствие. От брега тръгнаха да му 
помогнат влекачи и торпедни катери. След половин час корабът потъна. От 
екипажа не се спаси никой. Капитан Йотов, който не бе мигвал трета нощ, 
ме огледа бавно с кръвясали очи:

В морето са тези, които най-много обичат брега…

Никола Радев • Седем ключа на вода
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2. Морето е за рибите

Нещо друго щях да чуя подир половин година. Тогава плавахме в Южноки-
тайско море. Беше март, температурата на сянка: тридесет и девет. Каюти-
те и ходниците на кораб „Васил Друмев“ нажежени като потилня в турска 
баня.

На няколко пъти ни посрещаха кораби от Седми американски флот. 
Питат: откъде идете, къде отивате? Отговаряме на единия – той се отдале-
чава, подир него идва следващият. И той пита, и на него отговаряме. Цевите 
на оръдията им ни оглеждат. От такова оглеждане в жега те побива хлад… 
Питам се: тия сигурно се чудят защо сме тръгнали в жегата? И докато се пи-
там, на хоризонта вдясно блясва нефтена кула като коледна елха. Треска-
та за гориво е залюляла света! Встрани от кулата дрейфува огромен кораб. 
Казват, че това нефтено находище било открито от спътник, затова край не-
фта дреме военен кораб.

Свечерява. Луната лежи по гръб с рогцата нагоре. Тези навирени рогца 
не са на добро. Нейде наблизо „работи“ времето. Моряците казват: щом лу-
ната спи по гръб, ние сме будни. Небето е ясно, скоро ще се отрупа със звез-
ди. Червенината на хоризонта се сгъстява: какъв покой! Като че ли и ние не 
се движим. Ако не са вибрациите и боботенето на главния двигател, илюзи-
ята ще е истинска. Хоризонтът бавно потъмнява, червенината му се изцеж-
да в морето. От лодъчна палуба механикът гледа залеза.

Преди години, говори той и с малка ръка глади четината по лицето си, 
плавах на „Топаз“. Капитан беше Веселин Георгиев Фоса. Подхождаме към 
Равена, на кораба се качи пилот. От дума на дума каза, че и той е комендант 
далечно плаване. Фоса го пита: „Тогава защо не плавате?“ Италианецът го 
огледа: „О, господин капитан, морето е за рибите, а животът на хората е на 
брега, господин капитан!…“

3. Измирски гостилници

Първото пристанище, в което акостира „Христо Ботев“, беше Измир. Като 
започна разтоварването, тръгнах да разгледам града.

В душния следобед минах през площад „Ататюрк“ и стигнах пазара. Па-
зарът – ориенталска работа: струпана на колички шарена стока; гъмжило 
от пазарджии; викове; миризми на фенер кебап, козя пастърма и сирене в 
тулум; на силни подправки и запържен лук; на тахан, ванилия, кафе и ка-
нела. Този шумен алъш-вериш е единствената припряна деятелност на фи-
лософстващия източен рахат-адам. В гонитбата на мющерия той е стигнал 
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до платформата на две колела и на нея камари галантерия и кинкалерия; ло-
кум, ореховки, шам-фъстък и леблебия. И пресни краставици в трошен лед 
– показваш една, комшията я грабва, обелва я ловко с ножче, поръсва я със 
сол и на, бате, вземи, дръж, заповядай, буюрун, яж вместо вода.

Спря ме македонец семкаджия. Човечец, подяден от сиромашия. Пан-
талонът му посвлечен, токовете на кундурите изядени. Купих си семки и 
отминах с тягостни мисли: как с моите две-три лири нашенецът ще свърже 
скъсания канап на своя поминък!…

Дъх на коне и фъшкии ме кара да се огледам. Стигнал съм файтонджий-
ска пиаца. Файтонджиите дремят на каприте, а тези, които не дремят, са 
усетили, че съм чужденец, и ме канят: отур бакалъм! Меко возим, кеф ра-
бота…

И кафенета, кафенета! Из прохладния им сумрак светка излъскан ме-
сингов поднос, с подноса чираците разнасят кафе. Навън измирски дембе-
ли са захапали кехлибарените мундщуци на взети под наем наргилета и си 
разправят масали, кога какво е станало на Тепе баши и как станало: защо и 
от какво полудяло момчето на Иляз бей, та лудият станал син не на бея, а на 
бога… Време икиндия! Гюн гечти денят си отива… Аллах верди, аллах алдъ 
аллах дава, аллах взема… Всичко е от аллаха!… Тоя живот е кратък, отвъд 
него няма нищо. Изживей го в рахатлък: каквото е писано да става, ще ста-
не. Затуй стори си кефа, подслади душа с филджан шекерлия кафе, със сти-
ска ароматен „джебел“…

Крайбрежният булевард „Кемал Ататюрк“ е чисто европейска улица, не 
като за този град. Пред щаба на НАТО на тринадесет пилона са вдигнати 
знамената на държавите от военния блок. Четирима часови с бели каски и 
бели гети стоят като истукани по ъглите, въоръжени са с малки, като дет-
ски играчки, автомати…

Гостилничките по света са тъкмо за посядане на скитосващите в един 
непознат град. Едно „ахчийско“ щърбо чираче с гъстеещ мъх по горната 
устна, дошло в Измир преди година-две от селата край Мендерес на град-
ски гичинмек, се изправя до мене. Чирачето чака какво ще му поръчам, за 
да го донесе, в очите му пропълзява боязън да не ме изтърве и ида в дру-
га гостилничка. Поръчах си агнешка главичка, плетени чревца на тава и го 
ударих на живот…

На следващата вечер влязох в барчето „Гондол“ край пристанището. 
Посетители нямаше. В ъгъла седяха няколко кокони от онези, дето не пес-
тят червилото, усмивките, дръзките погледи, че и себе си… Придрънча па-
лец върху дайре, запяха. Патронът им кимна одобрително и докара при 
мене количка с пет-шест вида риба. Избрах си една за скара, поръчах и гам-
бари, донесоха салати, в които лъщяха бистри капки зехтин…

Сиромах човек, колко му трябва?… Една риба за корема, халба бира, за 
да плува рибата, две песни за поболяна от мерак душа… Тръгнах си с добри 
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намерения, сит, но през две къщи пееха. Че по песента, та на втория етаж. 
Натам ме водеше вито кърпено стълбище.

Българинът е човек, който все гледа да не стане нещо без него, да не из-
търве нещо. Що народ си е хващал беля от такова надзъртане в работи, дето 
не са му работа. И аз вървя към песента – нещо ме тегли нагоре, нещо ме 
възпира: да не затъна в някоя скандална история, че сетне от мене да оста-
нат само едни златни капитански копчета…

Прекрачих прага и през дима от цигарите видях няколко маси и край 
тях мрачни бараби, впили мътни погледи в ханъмата, която пееше и танцу-
ваше между масите. По алената й атлазена рокля трептяха сребърни пайе-
ти. Когато един пийнал мъж се загледа в тези трептящи пайети, те оживяват 
и го затоплят отвътре. Тогава жената става нещо повече от жена, а на мъжа 
друго и не трябва…

Приближи келнер, придърпа стол, настани ме, тури пред мене бутилка 
бира и порция варени миди. Докато накусвах мидите, ханъмата застана от-
преде ми смугла и разгорещена, направи плавно движение, тялото й се изви 
и изопна като струна, закръгленото коремче хлътна, завъртя се и подскочи: 
жената хвърляше гюбек!… Усетих как се изчервявам, пайетите вече треп-
тяха в самия мене, знаех какво ми трябва и какво не ми трябва… И друго 
знаех: нищо на този свят не остава безнаказано и човек тъй или иначе за-
плаща кратките мигове на щастие. Извадих десет лири и й ги подадох. Но 
човекът, който седеше на масата срещу мене, се протегна и аз едва сега го 
видях: беше нейде на моя възраст, червендалест хубавец с буйна коса и буй-
ни мустаци; от разхлабената яка на ризата му напираше бичи врат той се 
протегна, сграбчи парите от ръката й, придърпа жената към себе си и пъхна 
банкнотата дълбоко в пазвата й. Докато я пъхаше, аленият атлаз се изопна 
надолу и над него за миг изгряха две кръгли бледи луни… Ханъмата му се 
поклони ниско, аз го гледах едрото му, черно и алчно око излъчваше възхи-
щение; окото се завъртя към мен, стрелна ме и аз разбрах: човек-будала и 
вързаното куче го хапе…

4. Маневри в Суецкия канал

На кораба се качи пилот, възрастен арабин с уморени очи и горчива уста, 
камериерът му донесе цигари и кафе и докато посръбваше шумно, той по-
даде команда, започна маневрата за влизане в Порт Саид.

Лека-полека се занареждахме в кервана. Срещу нас излезе китайският 
кораб „Да ли“ чистичък и спретнат като католически мисионер. Разминах-
ме се с мълчаливо любопитство. Невъзмутимо, слънцето стоеше над хори-
зонта като уличен „стоп“.
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Взех бинокъла: вдясно, върху недостроената вълноломна стена, бе въз-
качен кораб, над стената стърчаха носът и мачтите му.

Скъсал е котва и му е отказала машината, каза някой. При лошо вре-
ме… Да не ти се случва!

Вътре в бухтата чакаха другите двадесет кораба от кервана, с които 
трябваше да тръгнем на разсъмване през канала.

Всичко вървеше добре, пилотът заповяда да приспуснат лявата котва 
ще се вържем на бочки. Старпомът дублира командата, но лодките на ара-
бите, които трябваше да поемат въжетата, закъсняха и оттук нататък всич-
ко тръгна наопаки. Арабите се туткаха и надаваха викове като всички пани-
кьосани араби, инерцията ни носеше към съседния кораб, капитанът през 
зъби извика: „Пълен назад!“ и четвъртият помощник Пелов се хвърли към 
щамбайна.

Духна вятър, ония от лодките най-после поеха и закачиха едно въже. 
Почнахме да се обираме по него, поеха и „край“ от кърмата, но в миг нате-
гнатото на бака въже се скъса и изпищя – слава богу, мина без жертва. Но 
корабът, въпреки че веригата го укротяваше, се завъртя, подпря ни влекач.

От кърмата обираха въжетата бавно и старши помощникът Сашо Да-
наилов, стиснал микрофона в шепата си, настойчиво подканяше:

Кърмата! Вира по-весело! По-весело, кърмата!
В края на вълноломната стена запалиха фараь светлината му се развя 

като златна кърпа.
Мина още време.
Накрая капитанът, накипял от гняв, докрай развалил настроението на 

всички от мостика, включително и на пилота, заповяда:
Край на маневрата. Така оставаме. С по три края и шпринг. Постоянна 

готовност на машината.

В пет часа сутринта потеглихме. Небето бе светло и прозрачно, Порт 
Саид струпан отдясно. Сякаш докато сме спали през нощта, сградите са се 
приближили до нас да ни видят и подушат.

В началото на вълноломната стена, като корен на избит кътник, стърче-
ше фундаментът на паметника на Фердинанд дьо Лесепс. Паметникът липс-
ваше – унищожен е в 1952 година, след отхвърлянето на английското вла-
дичество.

Години наред Фердинанд дьо Лесепс е живял с идеята за прокопаване-
то на Суецкия канал. Но гласът му – глас в пустиня. Търсил изход – вратите 
зазидани. Търсил вратички – нямало. На края се открехнала една – престо-
лонаследникът Саид.

Двамата се сприятелили. Саид обикнал Лесепс за това, че майсторски 
варял макарони… След смъртта на Мохамед Али в 1858 година цъфват ба-
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демите и в двора на Лесепс започва прокопаването. Тогава французинът е 
на петдесет и три години, беловлас здравеняк със златни очила и златен ла-
нец на жилетката…

Корабът набираше скорост, крайбрежният булевард се проточи тук-там 
върху асфалта сянка, хвърлена от самотна кралска палма. Вляво ръждавеят 
останките на египетския пасажер „Ел Мекка“, изтеглени при почистването 
на канала. Пасажерът е потопен в началото на Първата война. Нарочно, за 
да затвори канала.

Докато се озърна, докато мина от единия до другия борд, докато нагла-
ся метража на бинокъла, градът се изниза. Пред кораба се опъна синият мо-
кет на канала. Зеленина зарадва окото ми: спретната зеленчукова градинка. 
В окуляра на бинокъла нахлу жена с жакет от алено кадифе. Тя се бе навела, 
силното й бедро изопваше басмата на шалварите. Мъжът до нея поохлузен. 
Ако не е Аллах и фереджето, помислих си, трудно се задържа такава жена…

Зеленчуковата градинка остана назад, вляво бе придърпан изваденият 
от канала танкер „Насър“, целият в ръжда, до него американският танкер 
„Обзървър“. Той бил осмият поред в конвоя север-юг. На кърмата му все 
още се вее флагът, парцалив и изцапан.

Когато го потапят, „Обзървър“ е пълен с жито. Между двата кораба в 
далечината жълтеят развалините на бомбардирана казарма.

Оттук надолу през всичките сто и шестдесет километра на канала са 
водени жестоки боеве. Още стоят укрепленията, бодливите мрежи, проти-
вотанковите заграждения. Пустинният вятър хамсин е почнал да навява и 
заобля бомбените ями. За първи път не на кино виждах окопи, укрепени с 
торби пясък; куршумът заорава в пясъка и войникът продължава да жи-
вее и да стреля с автомата, ако не го прихлупят отгоре с бомби и снаряди…

Корабът се движеше със седем мили в час, наоколо бе пустиня, тук-там 
като мираж се появяваше оазисче и край него форт, спомен от англичаните. 
Растителност комай имаше само по африканския бряг на канала – крастав 
трънак и баби зъби в пясъка.

Малко преди Исмаилия стърчат заринати в пясъка останки от самоле-
ти, танкове и зенитни оръдия, разкрачени с колелата нагоре. От низината 
Тина вееше пустота и аз си помислих, че все по-трудно ще достигат силите 
на човека, за да съхрани илюзиите си.

Ето я и съсипаната, изтърбушена от взривове Исмаилия. Но джамията 
дори не е одраскана: бяла, с палми наоколо, като сувенир от слонова кост. 
Подхождахме седемдесет и шестия километър, там бе разрушен нов дворец, 
персийски стил. Отдалече приличаше на нагризана вафла, хвърлена в пясъ-
ка от сито дете.

В края на езерото Тимсах се заредиха едноетажни вили, еднакви, скуч-
ни, правени без замах и свобода, сякаш някой е колекционирал кибрите-
ни кутии. Пред палмите – плажова ивица, извита като бананова кора. От-
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въд езерото голо поле и сред него горяла бойна техника, разбита и зловеща. 
Млада гъста кръв е изтичала тук, в пясъка, и пясъкът под гърчещите се тела 
е набъбвал в червена лепкава топка…

В Горчивото езеро стояхме няколко часа, изчаквахме кервана, който 
идва от юг. Вдясно над водата стърчаха мачтите на потопения американски 
кораб „Африкън глен“. Отдалече предната мачта във формата на буквата 
„П“ стърчеше като бесилка.

Отвъд „американеца“, на западния бряг на езерото, е скътано селцето 
Фанара. В подножието на планинския масив, сред прашните палми, то едва 
се забелязваше. Къщите му сякаш не са къщи, а недопечени делви, извърте-
ни от бежова глина и наредени по брега да съхнат. Но някой пийнал прише-
лец е минал оттука и забавлявайки се, ги е чупил една по една…

Насреща Синайските възвишения подозрително се спотайваха. И досе-
га не мога да проумея: как може на толкова неудобен терен да се води война!

Михаил Ташев, моят другар от военния флот, преживя последната вой-
на в Горчивото езеро. Тя започна на 6 октомври и завърши на 22 октомври 
1973 година в деветнадесет часа.

След като Суецкият канал бе затворен, корабът „Васил Левски“ остана 
на котва в Горчивото езеро. Всеки шест месеца екипажът му, в намален със-
тав, се сменяше.

Изпращах Мишо, когато отлиташе от София за Кайро. Групата, с коя-
то заминаваше, бе следната: Илия Дечков шестдесет и осемгодишен, стар 
боцман. Той щеше да бъде комендант на кораба. Георги Стойков Чичото, 
шестдесет и четиригодишен, бивш началник на пожарна команда. Бай Илия 
Ирмилика седемдесет и петгодишен, майстор готвач и хлебар. Дели Паруш 
Вангелов седемдесет и петгодишен, Паруш Георгиев шестдесет и пет. И сред 
тая беловласа младеж моят Мишо, двадесет и деветгодишен, началник на 
радиостанцията.

Този екипаж остана седем месеца на кораба.
„Васил Левски“ е бил в югоизточната част на Горчивото езеро, срещу 

Синайските възвишения. Пред него, на два кабелта, имало четири кораба. 
Вляво от тях още пет от обратния керван север-юг: френски, немски, нор-
вежки, шведски и един датчанин. Зад тях е „Африкън глен“. На двадесет и 
първи октомври в единадесет и половина го потапят.

Срещу Фанара на времето била закотвена египетска дълбачка, запал-
ват я още в първия ден на войната. Малко по на юг от нея още три кораба. В 
езерото имало четиринадесет кораба, с общо двадесет и осем души екипаж.

Когато започва войната, Мишо четял книга. Съветска. Някакъв луни-
чав малчуган отишъл с дядо си за дърва в гората. Почнали да режат, джага-
та заяла в дървото. Поогледали: à, куршум! Старецът снел ушанката си, из-
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бърсал пот от чело, взел срязаното олово, подържал го в старческа шепа и 
почнал да разказва…

В този момент Мишо чул канонадата. Да се бил вживял чак толкова в 
разказа – хайде де! Изхвръкнал навън, гледа в небето – самолет до самолет. 
Преброил двадесет и девет тройки, поколебал се и решил: тридесет са. Ко-
гато самолетите се наредят по тройки, все едно е дали са двадесет и девет 
или тридесет…

Часът два след обяд.
Вечерта шестнадесет вертолета стоварват десант на източния бряг на 

езерото. До сутринта не се върнал никой. Спасява се само един, който по 
погрешка пада в езерото. Бил ранен, но успял да се задържи над водата. 
Полският кораб бил най-близко: пускат лодка и го прибират…

На седемнадесети октомври пада бомба до кораба „Васил Левски“ от 
взрива стъклата на филистрините стават на сол. Два самолета се забиват 
пред кораба.

Поляците подарили на Мишо няколко каси бира, а това все пак е нещо… 
Но бирата свършила, а боевете около моста в северния край на езерото и 
укрепения бункер вдясно се затегнали. С бясна скорост танковете премина-
вали понтонния мост, а срещу тях пълзели огнените езици на напалма. На 
два пъти корабните екипажи попадат в „плен“, ту едната страна завзема из-
точния бряг, ту другата. Провизиите на кораба свършили и войната започ-
нала да дотяга на Мишо…

Дълго ще помня как слушахме по радиото комюникетата за военните 
действия на този фронт, как коментирахме загадъчните фрази на телеграф-
ните съобщения. Ефирът гъмжеше, милиони хора из планетата чакаха пред 
радиоапаратите.

Помня от тези дни и капитан Петко Ташев, бащата на Мишо преживял 
живота си на море. Човек със суров и тежък нрав, той всяка сутрин идва-
ше в Параходството. Тогава аз чаках кораба „Васил Друмев“, за да тръгна с 
него за Куба, и ние се срещахме по коридорите. Виждах го как влиза от стая 
в стая с надежда да узнае нещо повече за кораба, около който се води война 
и аз отбягвах погледа му.

Мишо има морето от баща си. Освен трите години служба във военния 
флот, вече петнадесет години плава по океаните. Обиколи света, преживя 
стачки, военни конфликти, контрареволюции; преживя жестоки урагани и 
още по-жестока самота. Но Мишо си остана Мишо, нито се озлоби, нито 
загрубя душата му. Върна се от Горчивото езеро, постоя две седмици вкъщи 
и пак се качи на кораб, пак нагази голямата вода този път към Далечния из-
ток, пак около пропукалите пушки…
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И аз имам морето от баща си. Бях дванадесетгодишен, бяха гладни го-
дини, и баща ми, натиснат от пет гърла, тръгна да прави бизнес във Варна с 
една каруца прясно накосена люцерна. След много рев от моя страна той се 
съгласи да ме вземе със себе си.

Тръгнахме в полунощ от нашето село, от Левски, и сутринта бяхме на 
варненския понеделничен пазар. Тогава още нямаше товарни таксита, а 
частни каруци на задругата „Пренос-превоз“. Люцерната, млада и сочна, се 
харчеше бързо.

След като баща ми продаде стоката и върза голямата парà, с която щеше 
да купи две чувалчета ечемичен хляб, реши да се покаже щедър. Впрочем 
тази нескопосана и сиромашка черта на характера му съм наследил и аз. 
Той изчезна за малко в навалицата, а като се върна, носеше в амбалажна 
хартия кило кървавица и бяла франзела. След като хапнахме край бюфета 
на стария „македонски“ дом, той се почерпи с бира, а мене с квас.

Баща ми се разнежи: люцерната продадена, детето сито, и той реши да 
отиде по-далече:

„Сига шъ ти покажъ мурету!“
Представял съм си морето като голям вир, ограден с висок бетонен зид. 

Това, което видях, бе необяснимо: морето лежи на пясъка и не се разлива!… 
Смайването ми ще да е било доста голямо, но тогава не знаех как да изразя 
възторга си. Правя това едва сега, след двадесет и пет години… Първото из-
правяне пред морето ме порази и досега изпитвам смут от него…

5. Татуировки

Спомням си един дозор далече срещу нос Кирпен, някъде преди двайсети-
на години, когато служех във военния флот. Мишо Ташев предложи да се 
разхладим в банята на кораба. Решихме да съчетаем приятното с полезно-
то – хем да се разхладим, хем да се изкъпем. Бяхме се изприщили от жегата 
и потта.

Дълго търкахме главите си със сапун, но сапунът не се пенеше. От мор-
ската вода косата ни се втвърди, заприличахме на таралежи. Ударихме го на 
смях. Бяхме млади, двадесетгодишни момчета, посрещахме малките и голе-
мите неудачи със смях. Но тази първа баня с морска вода ме научи на нещо 
друго: не винаги може да се съчетае приятното с полезното, комай излиза 
все обратното – много неприятни неща вършиш, защото около тебе твър-
дят, че са полезни…

От този дозор ми остана малка татуировка чайка над лявата китка. В 
свободното време под ръководството на Кольо Бадана, изпечен морски 
вълк, момчетата бяха почнали да се татуират за спомен от флота. Реших се 
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и аз на това дело. След няколко часа се усетих, но беше късно. Митко Дон-
чев видя чайката и ме похвали:

Ще им вземеш акъла, като си идеш на село!…
Хукнах към камбуза, наложих надупканата кожа с пресен домат, за да 

изсмуче китайския туш, но той така си остана – чайката не излетя…
Бадана беше добро момче, кръгъл сирак. От дете се бе въртял край мо-

рето. Може би през целия му живот най-вече морето да е било щедро и ла-
скаво към него и той не го е загърбвал никога – кога рибар, кога спасител 
на плажа, лодкар или моряк. Беше як за трима, токмакчия с милостиво сър-
це и чисти очи, болен на темата приятел. Тялото му бе цялото в татуировки 
нимфи, лъвове, котви, фрегати, сърца; вяра, надежда и любов… В морето 
плуваше като риба, имаше изключителен даян.

Скоро след като се уволнихме от кораба „Дръзки“, се запил с компания 
в „Казиното“ тогава варненското казино беше на мода. В полунощ излезли 
от ресторанта, спуснали се към Рибарското мостче. Там било вързано ко-
рабчето „Жечка Карамфилова“. Решили да се окъпят. Летен мъртвак изду-
вал морето като гумен дюшек, по който ходи човек. Бадана предложил бас: 
ще далдиса, ще мине под мостчето и кораба, ще изплува от другата страна 
така пет пъти, за пет бутилки бяло вино…

Изпълнил баса. Изскочил от водата и извикал: „Ще далдисам още вед-
нъж, да разберете, че не вземам бадева бутилките!“

Когато стигнал под корабчето, вълната го повдигнала рязко и го удари-
ла в острия кил. От удара му се счупва гръбнакът. Успява с ръце да се до-
бере до плажа. Когато другите прибягали при него, бил мъртъв. Морето го 
отгледа и накрая си го взе. Колчем се съберем приятели от набора, все ще 
го поменем, ще заголим ръце или гърди, да показваме татуировките му. Ще 
ливнем малко вино от чашите си… От човека все нещо трябва да остане, 
дори и една татуировка.

Из книгата „Седем ключа на вода“. ИК „Труд и право“, 2010.

Никола Радев • Седем ключа на вода



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 221

Никола Иванов

СЕДЕМТЕ КЛЮЧА НА УСПЕХА – ИЛИ ЗА ПРОЗАТА НА ЕДИН 
ПЪРВОКЛАСЕН ПИСАТЕЛ
  
Несъмнено Никола Радев е сред националните белетристи, които дават обли-
ка и престижа на съвременната българска проза през последните десетилетия. 
Освен „Когато Господ ходеше по земята“ Никола Радев е автор и на още някол-
ко стойностни книги с разкази, новели и повести. Той е преди всичко писател 
маринист, защото морето е част от неговата биография. Сборникът „Седем 
ключа на вода“ включва над осемдесет разказа, в които писателят ни впечат-
лява и вълнува с психологически верни образи, със способността си да ги из-
гражда пластично, да ги индивидуализира, да ги направи запомнящи се. Су-
ровият моряшки живот е главна тема на неговите разкази. В тях Никола Радев 
убедително разкрива високото си писателско майсторство, способността си да 
усеща и пресъздава различните чувства и душевни състояния и преживявания 
на моряците. От една страна е романтиката, изразена художествено-поетично. 
А от друга страна мисълта за брега, който тегли моряците.

Само с няколко изречения Никола Радев умее да създава обстановка, от 
отделни щрихи изгражда и пресъздава цялостния образ на времето, на даден 
град, държава или регион, и достига до значими философски обобщения.

На другия полюс са закачливите и свежи разкази с намигване. Подобни 
творби са типични за този белетрист. Никола Радев е деликатен и фин писател, 
който владее до виртуозност художествената мярка. А художествената мярка 
е тази, която превръща автора в писател. Забележителна е социалната му чув-
ствителност. Романтика, суров реализъм и висок хуманизъм се преплитат в 
творчеството му. Общохуманният патос е особено откроен в разкази като „В 
окото на урагана“, в който акцентът е поставен върху моряшката солидарност 
пред общата опасност – тогава няма българи, американци, руснаци, немци, 
японци и т.н. Всички при SOS се подкрепят, помагат си с информация, съвети 
и рискована взаимопомощ. В тази връзка е силен антивоенният и антимилита-
ристичен патос в някои от творбите. Никола Радев винаги разказва с уважение 
към другите страни и техните моряци. Неговият неподправен патриотизъм 
няма нищо общо с така познатото ни патриотарство, от което писателят се е 
опазил. Той цени и се гордее с качествата и добродетелите на нашите моряци 
и сънародници, без да подценява, омаловажава и принизява способностите на 
другите.

Много житейска мъдрост носят някои от героите на разказите. Често че-
тем житейски сентенции, афоризми и крилати мисли, извлечени от живота. 
Зарисовките на портретите на персонажите си Никола Радев прави със замах 
– няколко щриха, някоя подробност, но много важни, и – готово, запомнили 
сме завинаги героя.
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Никола Радев е първият български писател, който пише реално за морето. 
Преди него морските ни сюжети са изпълнени със супермени, докато „Седем 
ключа на вода“ развенчава мита за супермена. След Радев всички български 
автори, пишещи маринистика, създават подобни книги. Разказите от „Седем 
ключа на вода“ са не само ценен влог в класическата ни маринистика, но са и 
сред представителните български разкази въобще.

Новелите и повестите на Никола Радев притежават всички качества на се-
риозната литература. В новелите „Когато шинелите отесняваха“ и „Когато се 
завръщаме“ за пръв път в родни литературни творби главни герои са обик-
новени матроси, а не морски офицери и командири. Затова едва ли е случаен 
фактът, че дебютната му книга „Матроска обич“ (1964) в продължение на три 
години е най-четената книга според тогавашната анкета на вестник „Народна 
армия“.

Повестите „Маримани“, „Море на вторите бащи“, „Залезът на морските 
вълци“ и „Седмото весло“ затвърждават високото белетристично майсторство 
на писателя. Творбите са населени със силни и оригинални образи, проблема-
тиката им е важна и универсална. Повестта „Маримани“ е дипломната рабо-
та, с която Никола Радев завършва Литературния институт „Максим Горки“ в 
Москва. Никак не е случаен фактът, че безусловна отлична оценка й поставя 
не друг, а преподавателят и научен ръководител на Никола Радев в Института, 
големият руски писател Сергей Залигин.

В повестта „Море на вторите бащи“ става дума за много „неща от живота“, 
размислени и премислени през героите на творбата, и преди всичко чрез цен-
тралните персонажи – капитан Николай Мартинов, жена му Бина, както и чрез 
Светла и Иван. Сюжетът е обединен около размишленията и преживяванията 
на главния герой Николай Мартинов. Нещата се променят, когато в живота на 
капитан Мартинов се появява Светла. Великолепни са не само диалозите меж-
ду Светла и Мартинов, но и авторовите вътрешни монолози, които разкриват 
богатите писателски възможности на Никола Радев. Повествованието е много 
динамично, защото този писател нееднократно е доказал, че е майстор на сло-
вото, което носи вътрешно напрежение, на сгъстената проза. Никола Радев с 
малко думи казва много неща, с минимум слово той постига максимум вну-
шения. В повестта усещаме силните чувства на писателя – болка, гняв, любов, 
страст, сила, смелост, отговорност, възторг. Забележителна е мисълта на Свет-
ла: „На този свят не е достатъчно да си добър. Трябва да си готов да понесеш и 
последствията от добротата си.“ И аз се чудя как повестта не е филмирана още 
навремето.

В повестите „Залезът на морските вълци“ и „Седмото весло“ Никола Ра-
дев е предусетил процесите и симптомите на болестта на обществото и ги е 
изразил чрез капитан Иван Герасимов и мичман Матев. Тези две повести се 
открояват с безпогрешния, безпощаден и безмилостен социално-нравствен 
обществен разрез.

Когато внимателно четем книгите на Никола Радев, ще открием и разбе-
рем, че за този писател няма по-социално нещо от семейството. В семейството 
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на мъжа и жената рефлектира цялото социално-психологическо човешко би-
тие, семейството представлява своеобразен минимодел на света.

През 1999 година в списание „Факел“ излязоха откъси от уникалната книга 
на Никола Радев „Когато Господ ходеше по земята“, която е своеобразен връх 
не само в неговото творчество. Без преувеличение може да се твърди, че епи-
зодите, в които главен герой е самият автор, се родеят с най-високите образци 
от нашата автобиографична литература от „Житието...“ на Софроний, „Запи-
ските...“ на Захари Стоянов, до „Преди да се родя...“ на Ивайло Петров. Книгата 
е смесица от неподражаем автентичен хумор и трагични страници от живота 
и битието на най-великите руски класици и на големи имена от съвременната 
руска и българска литература. Творбата включва 92 разказа и няма нито един 
маловажен, случаен или незначителен. Хуманизъм, състрадание, съчувствие, 
остра социална чувствителност характеризират тия епизоди.

Основната линия в книгата са епизодите, свързани с руските класици – 
Пушкин, Лермонтов, Гогол, Достоевски, Толстой, Тургенев, Чехов, Горки, Лео-
нид Андреев и т.н. Никола Радев разказва известни, не толкова известни и ня-
кои направо непознати случки от живота и писателската им дейност и съдби. 
Тук преобладава високата трагика, характерна за тези колоси на руската и све-
товна класика. Животът на всеки от тях е драма, която почти винаги преми-
нава в трагедия, или е на границата на трагедията. Щастието непрекъснато ги 
подминава, без да се спре дори за миг при тях. В този смисъл „Когато Господ 
ходеше по земята“ има и чисто познавателен характер с оригинални писател-
ски оценки, както и оценки и спомени за известни наши живи и мъртви класи-
ци. В книгата се мяркат Есенин и Маяковски, Федин и Паустовски, Залигин и 
Шукшин, Вознесенски и Евтушенко и редица други. Блестящи са страниците, 
посветени на поета Иван Динков и литературния критик Иван Пауновски, за-
бележителни са редовете за писателите Ивайло Петров, Станислав Сивриев, 
Стоян Бойчев и други.

“Когато Господ ходеше по земята“ е поглед от първо лице на българския 
писател Никола Радев преди всичко към Русия, историческата й съдба и най-
вече към литературната й класика. Разсъжденията на писателя върху творбите 
на гениите запълват известни празноти, което, освен всичко друго, задължава 
автора да бъде в максимална степен на нивото на тези, за чието творчество ста-
ва дума. Това обаче са разсъждения писателски, на писател за сродни писатели, 
поети и литератори, които очевидно Никола Радев счита за творчески близ-
ки. Въпреки драматизма и трагизма, от книгата лъха свобода, нещо жизнено, 
епикурейско, хедонистично, витално и бохемско извира от творбата. Образно 
и картинно е описан славният руски запой в „Приятели“. Такъв запой освен 
всичко друго е и смислен, а не безцелен, за наливане, защото всякога е при-
дружен с проникновени разговори за литературата и творчеството. Смелият 
и смислен натурализъм при Никола Радев е съчетан с писателско майстортво 
от висока класа, достигащ до концептуалност. Ефектните сцени са съчетани 
с високата ефективност на словото на писателя. С неверояно майсторство на 
разказвача. Никола Радев умее блестящо да нажежи очакването на читателя, 
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да предаде с малко на брой и сдържани щрихи едно разтърсващо описание на 
човешките страсти, страхове и пороци, на духовната извисеност. В тази кни-
га, както е във всяко истинско изкуство, битът преминава в битие; навсякъде 
битът е одухотворен.

Никола Радев чрез детайла неусетно преминава към голямото философско 
прозрение и художествено обобщение. Защото понякога и най-дребният и на 
пръв поглед незначителен факт може да ни подскаже и разкрие такива важни 
неща и дълбини, които и десетки страници няма да ни разкрият. С ярка сила 
е проявен психологическият усет на писателя, много важно място заема пси-
хологическият детайл. Чрез описанията той внушава големите и значими идеи 
за Властта, Свободата, Смъртта, Доброто и Злото, въпросите за същността на 
предателството, на устоите на личността, на човешкия и писателския ангажи-
мент към живота в неговите комични и трагични проявления. И в последна 
сметка за Смисъла, който в края на краищата е Мисия на човека на словото.

“Когато Господ ходеше по земята“ е страхотна смес от свеж хумор и висо-
ка трагика. Тя е плод на богатото въображение и тънкото психологизиране на 
Никола Радев. Потапяйки ни в най-дълбоките бездни, писателят ни издига в 
безкрайните висини на човешкия дух. Текстът ни всмуква и до такава степен 
ни завладява и покорява, че известната мисъл за прочит „на един дъх“ излиза 
от шаблона и преувеличението и добива своите реални измерения. Тук Никола 
Радев е блестящ разказвач на истории, но и моралист. Но моралист, който не 
назидателства. Той умее тънко и саркастично да се присмива на идеологическа-
та ограниченост и политическата слепота. Несъмнена е невероятната дарба на 
Никола Радев да улавя смешното, да го изобразява, да ни разсмива, натъжавай-
ки ни. Писателят ни доказва, че смехът съвсем не е смешна работа. Хуморът, 
присмехът и иронията бликат направо от сърцето му... Всичко това е част от 
несъмненото майсторство на Никола Радев. В дъгата на „Когато Господ ходеше 
по земята“ има всички цветове. Книгата е полифонична, и макар да е отворена 
към всички, залага и на своя, избрана аудитория.

Специално искам да обърна внимание на езика на книгата – сочен, мета-
форичен, експресивен, богат, изразителен, тънък, великолепен със своята ин-
телигентност, просто безупречен. Тази проза притежава висока пластичност и 
колорит, словото е с отсенки, полутонове и нюанси – една ювелирна белетри-
стика, която е истински пир за душата. Колкото и да сме професионално по-
дозрителни, колкото и да сме обръгнали от литература, от четене на всякакви 
книги, включително и от класика, „Когато Господ ходеше по земята“ властно 
и неподкупно ни грабва от първата си страница, защото усещаме първичната 
сила на Словото – онова Слово, за което много по-често мечтаем, отколкото 
срещаме.

Макар че прозата на Никола Радев респектира, около неговото име и твор-
чество не се шуми много. Но вероятно и той е наясно, че това е типичната съдба 
на най-талантливите. Всъщност най-голямото признание като писател Никола 
Радев получи от Русия – през 2005 година за книгата „Когато Господ ходеше по 
земята“ му бе присъдена най-високата и престижна литературна Награда на 
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Русия „Михаил Шолохов“. Ще подчертая, че тя е съвсем заслужена. Има и още 
две подробности. Едната е, че Никола Радев е въобще първият чуждестранен 
писател, който е удостоен с наградата „Михаил Шолохов“. А като имаме пред 
вид известната ревност и патриотизъм на руснаците, изводът се налага сам. 
Освен това впечатляващ е и фактът, че наградата на името на Шолохов нашият 
писател получи за стогодишния юбилей на великия руски класик!

Никола Радев няма книга, от която да се притеснява или срамува. Неза-
висимо дали е писана през 60-те години на миналия век, или днес. А „Когато 
Господ ходеше по земята“ е точен негов писателски изстрел в центъра на беле-
тристичната десятка. Тази уникална и харизматична книга е с всички шансове 
за трайно творческо присъствие в националната ни литература.

Худ. К. Икономов
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Константин Икономов

НАБЛЮДАТЕЛ

Всяка сутрин,
преди слънцето,
бавно,
кротко,
внимателно,
разтварям
цветята
и търся послания
на далечни планети
от други галактики.

Там вероятно
не познават буквите
и ми изпращат информация,
закодирана
в идеограми,
образи,
знаци,
семантики.

Разгадавам ги,
ползвайки факта,
че баба ми

е гледала на кафе
и покрай нея съм свикнал
да различавам
кои петна са
ушите на зайците,
кое е дългият път
и кога
това, дето прилича
на снежна лавина
не се изтича надолу,
а лети направо
към слънцето.
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След дълго взиране,
кое разбрал,
кое неразбрал,
се уморявам дотолкова,
че забравям половината
от разчетеното.

Другата половина
записвам,
но по обратния път,
някъде,
изгубвам
и листчето,
и молива.

Добирам се до бърлогата

обездвижен,
обезмислен,
обезвсякакъв
и заспивайки усещам,

че в най-плиткото
на главата ми
мъждука малка,
натрапчива мисъл:

На другата сутрин
да стана
преди слънцето и
бавно,
кротко,
внимателно
да разтворя
пъпките на цветята
и да потърся посланията
на далечни планети
от други галактики. 

Худ. К. Икономов

Константин Икономов • Поезия
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Петер Юхас на 80 години 

Марин Георгиев

НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО... 
(след 21 години)

Виждал съм го всякак. И безцеремонен. И плачещ. И щедър. И стиснат. И 
хитър. И измамен. И неразумен. Практичен и наивен.

Всичко, каквото е човекът...
Нетърпелив, изтръгва ябълката от ръцете на Ева още преди да я е заха-

пала; хрупа яростно, сладки пръски хвърчат наоколо. И адът му е раят.
Безбожник с един Бог – Себе си. Самец, надушван от самките още пре-

ди да се е задал; мъжкар, жадуван и жаден за съвокупление – и със земното, 
и с небесното. Хищник, едновременно „и тук и там, навсякъде, където мо-
гъщо и безкрайно бий животът“ – по стиховете на любимия му Далчев; обя-
ви го приживе за класик (първо в Унгария, после в родината, още по време-
то, когато тя се ослушваше и канонизираше скопците за бикове, яловиците 
– за свещени крави).

Нито един талантлив текст от българин не подмина, давайки му в чуж-
бина онова, което България му отнемаше.

Но и словото му е тясно. Стяга го, както фракът на дипломáта: платът 
пука, шевовете пращят, хвърчат копчета; от живот животът го задушава. 
Така личността му задушава неговото дело: всичките й кусури все на него 
прехвърлят. Вече и природата му е тясна: такава е силата му, че ще изхвърчи 
от себе си. И като няма с кого да се надборва – надборва се сам.

Книгите са утешение на слабите; животът – на силните.
Знае, преди да знае, че знае; не знае откъде го знае. Пък и не иска да 

знае... Гониш го през вратата – влиза през комина. Дебела глава – бодлив 
боздуган; казва, каквото мисли; върши, каквото казва. Никне, дето го не 
сееш. Свободен и в несвободна държава. Свободата, която не си позволява-
ме – от робства и саморобства. А тя като него – просто е естествен; извеч-
ното състояние на света и човека. Селски европеец. Европейски селянин.

Юбилей
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Човек на сегашното, още преди да е дошло; продуцент на способности-
те си още при социализма, оползотворил слабостите му заедно с човешките 
– разковничето на всеки бизнес.

Сирак – не на звезди, – а в буквалния смисъл; отмъстител на нещастие-
то, настървен да оцелее на всяка цена; запасява и презапасява; знаещ, че сме 
за малко на трапезата – сяда пръв, става последен; даденото не връща; не-
даденото си взема сам. От всичко да извлече полза. Дори да му е във вреда. 
Откровен като природа.

И като ми залипсва – звънна му в Будапеща. Вместо Той – Тя. С плач и 
без плач, заобяснява ми кой е. Двайсет минути. Излизаше ми скъпо, но слу-
шах, без да чувам: отдавна знаех, че за другите съдим по това, което са ни 
сторили; че моралната дискредитация на опонента е последното оръжие на 
победения. За някои може да е демон, но дори и Мефистофел да е, „и зло да 
иска, пак добро създава“.

Кой е той, най-добре си знае той – последната светая светих на човека, 
в която съвестта е Бог; ако го няма – вижте му очите.

И как да отмина очевидното.
80-те години. Пием в кръчмата на родното му село. Нейде из пустата. 

„Петре, Петре, помниш ли как като деца играехме в една пиеса? – умилква 
се кръчмарката. – Аз бях Магдалена, а ти Христос“.

А Петер с мефистофелски смях: „Марине, Марине, виждаш ли как вре-
мето украсява нещата. Аз наистина играх в тази пиеса, но бях Юда“.

Да не дава Бог да покажеш слабост – Петер веднага я превръщаше в 
сила. И ето ни, силни и весели, в средата на март пътуваме към Варна за го-
дишнината от смъртта на другия Петър – Алипиев. Кръгла маса, обяд... И 
решихме, преди да тръгнем, да се поклоним на гроба му. Поставили-непос-
тавили китките, мраморът ни разбяга в противоположни посоки: единият 
да не вижда плача на другия.

Колкото и да отлагахме – не можехме да не стигнем до този гроб; както 
не можем да не стигнем до там, закъдето сме се запътили.

Страшното е, че няма как да се върнем, или поне малко да зависеше от 
нас кога ще пристигнем.

И да удължим пътя.
Октомври, 2001 г.

ПЕТЪР ПЛЕТ ПЛЕТЕ

В по-тесните кръгове Петер Юхас е известен като остроумен и забавен събе-
седник с бърза и точна реакция; в малко по-широки – като преводач на бъл-
гарската драматургия и проза на унгарски, а в още по-широки – като автор 
на скъпите всекиму, чувстващ се българин, статии: „Историческа истина и 
политическа реалност“ и „Творци на Българското възраждане“. Като кри-

Марин Георгиев • За Петер Юхас
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тик и последовател той се е проявявал в „Литературен фронт“, „Пламък“, 
„Септември“, „Съвременник“ и в провинциалните ни алманаси и вестници. 
През последните години Юхас най-неочаквано навлезе в една такава земе-
тръсна зона, каквато е историята, спря се на проблеми възлови, нерядко и 
спорни, като генезиса на прабългарите и Кирило-Методиевото дело. Набе-
зите му в най-далечното минало се увенчаха с една книга „Тюрко-българи и 
маджари“ (изд. на БАН, 1985 г.), на същата тема наскоро защити и докторат 
в София. В книгата си „Геният на България“ (изд. „Христо г. Данов“, Плов-
див, 1986 г.) той отделя значително място на славянските първоучители – 
студията „Империята Кристианум и славянските апостоли“, която е само 
малка част от готовата му книга на същата тема. 

Бивш дипломат, бивш директор на Унгарския културен институт в Со-
фия, бивш преподавател в Катедрата по славянска филология в Будапещен-
ския университет, съавтор на „История на българската литература“ с Ищ-
ван Шипош, издадена в Унгария, съставител на антологии на българската 
поезия, проза и драма, автор на предговори, десетки статии и пр. Тези крат-
ки библиографични данни разкриват пред нас само видимото от митар-
ствата на неговия дух, от разностранността на интересите му с една не мал-
ка подробност – Петер Юхас като че ли винаги се е появявал тогава и там, 
когато и където е бил необходим. Да си припомняме ли статията му във 
в. „Литературен фронт“ (по-късно включена в книгата „Геният на Бълга-
рия“), в която той изнесе очевадни факти в подкрепа на тезата си – изкон-
ният български характер на Македония. Аргументите му са понякога нео-
чаквано прости, но затова пък непоклатимо внушителни: „Общоизвестен в 
целия свят е и фактът, че византийският император Василий ІІ е бил нари-
чан братоубиец, а не македоноубиец“. Юхас рови надлъж и нашир в исто-
рията – наша и европейска, за да приведе все по-нови доказателства (често 
малко известни, а понякога и никак), за да просвети и умишлените „слепи с 
очи“ по стиха на Ботев, които заради политиката вършат атентати и погро-
ми върху историята.

Една наша поговорка казва, че за да опознаеш човека, трябва за изядеш 
с него поне един чувал сол. Не съм разполагал ни с такова време, ни с тол-
кова сол, но от 1975 г. насам поне една крупа сол с Юхас сме изяли. За пояс-
нение ще добавя, че крупа е пак сол, но във вид на буца.

Изпървом срещнах името му в посвещение на едно от стихотворения-
та на Андрей Германов, публикувано в началото на 70-те години в алманах 
„Простори“, Варна. Доколкото разбирах от подтекст по онова време, в сти-
хотворението ставаше дума за риска решиш ли да кажеш истината; риск, 
който ти струва спокойствието, сигурността, дори дома, за да се стигне до-
там, че на края да посипеш главата си с пепелта на същия този дом, кой-
то, оказва се, неволно-доброволно си заложил. А знайно е, че всяка истина, 
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уви, е предпоследна, защото времето се движи по-бързо от нас. И струва 
ли си тогава да я казваш. Но тази печална аксиома, течащото време, рела-
тивността на истината не отчаяха Юхас – той продължи и продължава да я 
търси и нерядко се оказва, че е прав. В по-далечните времена, е, не чак тол-
кова далечни, разбира се, когато властваше така нареченият днес „команд-
но-административен“ критерий и при оценката на литературата, Юхас не се 
побоя да има и лични предпочитания, да не се съобразява с йерархията при 
съставяне на своите антологии. Това го доведе до конфликт със системата и 
нейните мерки и както трябва да се очаква – тя се оказа неправа.

Този, с когото искаме да се запознаем, този, който ни трябва на опреде-
лен етап от нашето развитие – него Бог ни го праща, както сме свикнали да 
издигаме авторитета на случая. Богът-случай не закъсня и преди повече от 
петнадесетина години на една маса в кафенето на писателите аз се запознах 
с Петер Юхас, и то чрез хора, за които не предполагах, че го познават. На-
среща ми бе по европейски или средноевропейски елегантно облечен чо-
век, който напук на стандарта, обут и надянат върху му, се държеше демо-
кратично, артистично-свободно. По народному открито. Думите му вярно 
и безмилостно характеризираха тази или онази персона от тогавашната ни 
литературна държава, която си имаше непоклатими властелини. И ние си 
знаехме, че е така, но не смеехме да изкажем на глас онова, което си ми-
слехме насаме или шушукахме в най-тесен кръг. Все пак тази литературна 
държава ни даваше хляба. Но и Юхас, макар иностранец – което предпо-
лага възможност за по-голяма смелост, – също си вадеше хляба от нея – 
нали беше българист. А преведеш ли, оцениш ли, популяризираш ли този 
или онзи литературен големец – колко му е нему, пък и на всеки от нашия 
бранш – „кажи му аго, да му стане драго“, и той ще те уважи с по-голяма бла-
госклонност. Както е казано: погледни ме с едното, да те погледна с двете.

Този първи ден на нашето запознанство е фиксиран нейде из моите бе-
лежници. Но сигурно е още рано да го прелистя, затова и говоря с по-общи 
думи, сиреч бия самара, да се сеща магарето.

Кара-вара, животът и в началото на гола спонтанност и вяра, а после и 
на сродни мисли, оценки и преценки, дори идеи, нашата близост растеше, 
за да се превърне в приятелство. Това не означава, че нямаме различия, че 
във всичко сме съгласни, но то при всички случаи означава, че имаме нещо 
същностно общо.

В днешния свят, изнурен от противоречия – де основателни, де неосно-
вателни, все по-малко са мъжете, с които можеш да си прям, да се наслажда-
ваш на простите удоволствия от живота, зад които стои мълчаливо разби-
рателство, понякога умора, дори отчаяние от непрестанно отприщващите 
се фронтове, от цепене на косъма на две, от псевдомислене и псевдокулту-
ра. Ние трябва да се научим да разбираме другите, не да ги осъждаме, а раз-
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береш ли – едва ли и ще осъдиш. Това е още по-нужно днес, когато, каквото 
и да говорим, ще видим, че в повечето случаи хората не се обичат помежду 
си, обединява ни по-лесно омразата, а май никак – любовта.

Днес мнозинството е заразено от криворазбран интелектуализъм, мал-
цина са способни да наблюдават, да вникват и анализират заобикалящото, 
да обобщават с природноздрав разум, да вземат в сметката и реалността, а 
не да предъвкват недосмляното от чужди култури, да търсят под вола теле 
и накрая наистина да го намерят.

От Петер Юхас няма да чуете претенциозни умувания, болнави бръ-
твежи; няма да прочетете философски трактати. При него философията е 
скрита зад поведение, избор на тема, внезапни остроумия или просто остри 
във внезапността си фрази – ясни, точни, проверени от опита. Това пак е 
философия – ахилесовата пета на днешното ни литературно самочувствие 
у редица наши събратя – но земна, от полза на делото-живот, родена и из-
викана от живота и предназначена за него. Юхас има точно социално, лите-
ратурнокритическо и историческо око и към каквото и да посегне, умее не-
очаквано да го актуализира. На пръв поглед всеки би казал, че той е самоук, 
и това впечатление идва от самобитността на неговите съждения. Но така 
е само на пръв поглед. Роден и израсъл на село, той по народному щедро се 
радва, носи в себе си демократичния дух на любознателността и изказа; към 
овладяната от него в Унгария, СССР и България култура винаги е прибавял 
и своя опит на трезво мислещ човек, разбиращ и оценяващ факти и явле-
ния по терка на оня, който е произлязъл от народа. Логиката му е стъпила 
здраво на земята, оттам идват неочакваните му съпоставки за неща, които 
уж отдавна знаем, но изведнъж преоткриваме. Например разликите между 
унгарската и българската народна песен – „Българска народна песен в пре-
водите на Л. Наги“. Статиите и книгите му не са резултат от кабинетно уму-
ване, макар дълго и подробно да се е ровил в архивите и книгите, а на жив, 
непосредствен интерес към човека, който, колкото и да е преминал през 
различни епохи и конюнктури, все пак си остава един и същ със своите ще-
ния, увлечения и срасти, създаващ с усилията си своето настояще, което 
след време се превръща в история. Онзи, който има богат житейски опит, 
неочаквано прозира в дебрите на фактите и събитията, приближава ни да-
лечните, прави ги близки и разбираеми. В това се крие разковничето Петер 
Юхас да ни бъде интересен, да ни изненада, понякога повече и от тесните 
специалисти. Вероятността неговите тези да бъдат спорни, полуприемли-
ви или неприемливи, не е изключена, но фактът, че те съществуват, при-
бавя към нашите погледи още един – различен, непривичен понякога, но 
все пак обогатяващ ни. А че в написаното от него има хляб, потвърждават 
дори само имената на редакторите на пловдивската му книга, сред които е 
и Кръстю Куюмджиев; на рецензентите му Тончо Жечев, Васил Гюзелев. За 
мен това е и вид признание.
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В текстовете и съжденията си Юхас, поне за мен, е повече анархист, от-
колкото правоверен християнин. Такъв е той и като човек. Случаят ми даде 
възможност под негово вергилийство да посетя родното му село, да усетя 
първичната стихия на натурата му – от двор на двор, от поляна на поляна, 
попаднали на гъби, подвластни на изконната ловна страст, ние се намерих-
ме в двора на християнската обител – църквата. Но нему и това бе малко и – 
о, кощунство! – неусетно сме извън селото, нагазили вече в гробищата. „Тук 
са най-сочните и едри гъби“ – агитираше ме той. Покрай него се осмелих на 
онова, което винаги съм считал за грях. Но за греха да му мисли онзи, който 
ме вкара в него. Така че: кривите тояги стоварвам на теб, антихристе!

Преживяванията си в селото на Юхас подборно описах в един пътепис 
– няма да го преразказвам. Но колчем се видим оттогава с Петер, той редов-
но ми вменява във вина два мои пропуска. Единият – че не съм разказал 
за древния унгарски обичай да се събира кръвта на закланото животно и 
след това да се запържи с лук – апетитно мезе за всичко, което се пие и съ-
държа алкохол. Вярно, така е, почувствах се тюрко-българин и маджарин 
едновременно. Но според Юхас по-непростим е вторият ми пропуск, кой-
то се опитвам да изкупя сега. След като напълнихме торбичката с гъби, по 
мое настояване ние се отбихме в кръчмата – в нея през всички времена мо-
жеш да видиш простия, безизкусен лик на всеки народ. Заговори се Петер 
с кръчмарката зад лъскавия тезгях – ситно накъдрена, попреминала вече 
жена, със здрави, оголени ръчуги и позлатени, едрокръгли обеци. И дове-
рява ми после Петер: „Разправя ми кръчмарката, че като деца сме играли с 
нея в една и съща пиеса. Аз съм изпълнявал ролята на Христос. Но тя е заб-
равила, истината е друга – тогава аз играех Юда. Виждаш ли как времето 
украсява нещата!“.

1991 г.
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Уважаеми г-н Юхас,

Не се познаваме лично, но аз съм чувал вече някои хубави 
неща за Вас от наш общ приятел – един български германист. 
Ще го назова по име – Норберт Рандов. 

Сега обаче вземам перото, за да изкажа възторга си от Ва-
шата крайно съдържателна и смела статия във вчерашния брой 
на в. „Литературен фронт“. От самото си заглавие до много-
точието след последната дума тя диша ум, солидно знание за 
висок граждански кураж. Никой чужденец след Втората светов-
на война не е изнасял в печата съдбата на българска Македо-
ния така открито, така ясно и така ярко; и, следователно, не 
е правил толкова голяма и пряка национално-политическа услу-
га. Същевременно с недвусмислено посочване на решението на г. 
Димитров в 1946 г. Вие отивате по-нататък и от всички досе-
гашни наши официални (излезли в масовия печат) публикации и 
спомагате за цялостното хронологично възстановяване на ис-
тината. Израз на прямота и кураж са и други Ваши доводи, ми-
сли и заключения (между които чудесното сравнение за Кипър). 
Уверен съм, че Вашата статия ще има широко и най-благотвор-
но отражение не само сред нашата културна общественост. Тя 
ще остане като един нов, дългоочакван и паметен документ на 
неугасената европейска съвест. И ще се цитира като пример на 
истински научна и интернационална доблест. 

Лично аз (въпреки неописуемите душевни терзания, в които 
съм заставен да съществувам особено в последните 11 години), 
четейки Вашата статия, забравих за момент страховитата 
действителност и почувствах приток на нови сили за борба. 

За всичко това бързам да Ви изкажа своята признателност 
като български публицист и като българин от югозападна Ма-
кедония. Благодаря Ви от дълбочината на сърцето си за рицар-
ската защита, която оказвате на моето отечество. 

С искрено почитание и братски поздрав:

Траян Радев
15.12.1978 г.
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Петер Юхас

ХИТЪР ПЕТЪР

С анекдотите си още от седемдесетте години бе станал всепризнат предста-
вител на българския народен хумор, хитър Петър на нашето време.

С огромен дар и почти пейзажна наслада бълваше от хубави по-хуба-
ви и от самобитни по-самобитни истории. Умееше да разкаже с драматич-
на разпаленост истории за какви ли не човешки несъвършенства. Не беше 
от значение дали случката е весела или тъжна – можеше да е всякаква – ин-
тересуваше го единствено как с някой неочакван обрат може да й придаде 
бляскава поанта...

През лятото на 1985 г. му подарих докторската си дисертация „Тюрко-
българи и маджари“ с посвещението: „На Петър Алипиев, за когото съжа-
лявам, че не е унгарец, но се гордея, че е българин.“ Думите му вероятно го 
трогнаха, защото няколко месеца по-късно взе да ме възхвалява с необи-
чайни за него суперлативи. „Как си могъл да напишеш на такъв прекрасен 
стил тази сложна и изключително трудна тема?“ Не ми се вярваше особе-
но, че е прочел тази огромна тухла, но все пак ми беше приятно да слушам 
думите му. При следващата ни среща ме посрещна с думите: „Жена ми и тя 
прочете книгата, на нея също й хареса много.“ Тогава вече бях взел да се до-
сещам, че ме поднася, ама си замълчах. Следващият път, когато ми преда-
ваше възхищението на дъщеря си, го прекъснах: „Петре, не се трепи, преди 
са я прочели и внуците ти, трябва да ти кажа, знам, че нито един от вас не 
я е чел“. „Ама как да не сме! Всички я прочетохме!“ Петре, на 222 стр. напи-
сах: „Благодаря ти, че стигна дотук. За труда ти залупвам тук десет долара“ 
„Ама, наистина ли?“ „Да.“ „Признавам си, наистина не сме я чели. Нямахме 
време. А доларът добър ли е още?“

Той също описа тази случка в книгата си, издялкал е прекрасен малък 
анекдот от нея, ама за парите не споменава. „Защо не си споменал десетте 
долара?“ – попитах го. „Това е изкуство. И дума не може да става за пари!“ 
– отвърна себично.

Обичам и вицове, с часове съм слушал бисерите на бай Ангел Балевски, 
ала оригиналната находка, остроумната шега, наивната простота на усмив-
ката при анекдота е нещо съвсем друго. Вицът се прави като изкуствените 
цветя, няма естествен аромат. Анекдотът не се прави, той се ражда, използ-
вайки всяка житейска ситуация. Тези пъстри диви цветенца на народната 
култура растат под път и над път. Петър Алипиев обаче береше в букета си 
само тези, които бяха наболи в собствената му нива. Така, вземайки повод 
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от другите, разказваше безспир за собственото си остроумие и хитрост, за 
невероятната си наивност и дяволии. Зад историите му, съвсем не случайно, 
се таеше дълбоката му мъдрост.

Понякога преразказваше и моите анекдоти като свои. Веднъж на вар-
ненския симпозиум участие взе и един монголски писател. Какъвто и виц 
да му разкажехме, оставаше непроницаем като медитираща статуя на Буда. 
Сетих се, че монголците имат друго отношение към природата, различно от 
нашето, и му разказах историята за арабина, който вече шести ден вървял 
през пустинята на камилата си и шест дни мислел за жени, докато на седмия 
се сетил за камилата. Слязъл от камилата, направил една купчина от пясък 
зад нея, качил се на купчината, ала камилата тръгнала. Той я настигнал, на-
правил нова купчина, ама докато се качи, камилата пак тръгнала. Та така цял 
ден. Тогава пред него се появила една млада, прекрасна гола жена и му каза-
ла: „Ще изпълня всяко твое желание.“ И тогава арабинът извикал: „Дръж ка-
милата!“ Монголецът така се разхили, че му потекоха сълзи.

Когато преразказваше случката, Петър твърдеше, че понеже монголски-
ят писател и тоя път не разбрал вица, ние сме му го разиграли на живо. Мон-
голецът бил камилата, Петър – арабина, а аз – миража. Тогава вече разбрал. 
След това било достатъчно само да произнесем вълшебната дума „верблюд“, 
и той с часове се смеел.

Попитах го веднъж защо на плажа на писателите има два евини и нито 
един адамов плаж. Защото – каза той – в Съюза на писателите има само п...и“.

Ако понякога, много рядко, в главата му заседнеше някой виц, посред-
ством народното си светоусещане и духовитост, той го преобразуваше в 
анекдот, и се получаваше истински бисер, както бисерната мида преобразу-
ва попадналата в нея песъчинка.

С разюздана веселост и дръзка ирония представи поне 150 писатели в 
сборника си „Без малко Тиртей“, често с помощта на предизвикателни, ока-
рикатуряващи черти и бляскави хрумвания. Своеобразно очарование на ис-
ториите му придават запазените стилни особености на разговорния език, 
свежият народен тон. Така сборникът се превърна в шедьовър на ефирната 
му муза. Във всяка от кратките истории пулсира наблюдателност и живост.

Докато при някои от поетите и писателите, изтласкани в периферията 
на обществото, стоенето „отвън“, което ни най-малко не беше безопасно в 
екзистенциално отношение, доведе до онемяването им (Вл. Василев, Ат. Дал-
чев, Чудомир, Сл. Красински и др.), а други принуди да извършат савелов об-
рат (Ф. Попова-Мутафова), вродената ирония подтикваше Алипиев да въз-
приеме гротескното си положение от хумористичната му страна. Гледаше на 
всичко през призмата на своето анекдотично светоусещане и пресъздаваше 
в прекрасни български характери обикновените и незначителни личности.

Петер Юхас • Хитър Петър
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Ако преживяваше ежедневното унижение като унижение, щеше да за-
гине. Хуморът бе направил поносими гаврите на чиновниците, надмен-
ността на произнасящите анатемата, високомерието на идеологическите 
рицари.

През юни 1986 г. във варненската станция на Съюза на писателите по-
лучих излезлия в Пловдив мой сборник със статии, на който Петър Анаста-
сов бе дал името „Геният на България“. Тъй като след името ми не бяха сло-
жили нито тире, нито две точки, на корицата можеше да се прочете“ Петер 
Юхас Геният на България“.

Макар че несъмнено се поласках, реших да поделя това голямо призна-
ние с Петър Алипиев. Обиколих един по един поетите и писателите в стан-
цията и показах книгата на Хр. Радевски, Вл. Голев, О. Орлинов, П. Славин-
ски, Л. Тенев, Яко Молхов, г. Узунов, Н. Зидаров, Б. Банов, А. Наковски, И. 
Давидков, Др. Асенов, С. Северняк, А. Стоянов, Н. Христозов, г. Струмски, 
М. Шопкин, И. Николов, с една дума на всички: „Виж каква книга съм напи-
сал за Петър Алипиев!“ И държах книгата така, че даже и който не искаше, и 
той можеше да прочете заглавието. От няколко крачки Петър наблюдаваше 
ефекта. Наново имах възможност да се убедя, че на когото му липсва дар, се 
възмездява, като презира таланта. Някои правеха кисели физиономии, дру-
ги се ядосваха, а имаше и който прие думите ми със сляпа омраза. Макар 
че ставаха кривогледи да се взират в книгата, никой не пожела да я вземе в 
ръце. У Любен Георгиев надделя женското любопитство. „Я, покажи – про-
тегна се към нея и щом я разлисти, каза – Че това не е за Петър Алипиев!“ – 
и ме погледна въпросително. „Не е, разбира се, но исках да проверя, дали е 
бил прав Елин Пелин, когато е казал, че ако в България се роди гений, това 
ще бъде геният на завистта“ – отговорих, обогатен с горчив опит.

Смееше се, когато сърцето му би трябвало да се пръсне, а то се пръсна, 
когато би трябвало да се посмее над капиталния блъф за смяната на режима 
и на нашата източноевропейска клептокрация.

В последния ден на 1998 г. пихме наздравица и със смъртта. В Киш-
кьорьош, след като открихме статуята на Атанас Далчев в градинката пред 
родната къща на Петьофи, го представих на гостите на литературното ка-
фене по следния начин: „Скъпи Петре, ти заслужаваш тази статуя поне тол-
кова, колкото и бай Атанас, тъй като си превел и един самостоятелен сбор-
ник от Петьофи, ама да беше умрял навреме. Ако Нино Николов знаеше, че 
в Кишкорьош издигат паметници на най-добрите починали преводачи на 
Петьофи, щеше да умре, за да се нареди до Вазов. Ала не се огорчавай. Фон-
дът Унгарска книга гласува 500 000 форинта за заплануваната ни антология 
„Седем и половина века унгарска поезия“. Ако я направим, ще ти издигнем 
паметник във всеки град, понеже няма град, в който да не се е родил поне 
един голям унгарски поет. Народът ни навярно трудно ще възприеме това 
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– във всеки град да има паметник на български поет. Ала вече е свикнал да 
издига паметници на подтисниците си. Преди десетилетие в нашата стра-
на имаше повече паметници на Ленин и Сталин, отколкото на Кошут или 
Петьофи. В Сигетвар пък издигнаха паметник на Сюлейман Великолепни. 
Решението е просто: на статуята ще напиша името ти разделено, Али Пиев. 
Промитият мозък на горкия ни народ така вече ще го приеме. И свято ще 
вярва, в духа на натрапения ни в продължение на половин век интернацио-
нализъм, че всички са издигнати в чест на турското владичество. С толкова 
много статуи на Али навярно и турците ще мирясат и няма да настояват да 
издигнем паметници и на еничарите им, както пожелал – ами, пожелал, за-
повядал! – Ворошилов през 1945. Видял в Градския парк статуята на Стре-
леца на Жигмонд Кишфалуди Щробл и попитал дали скулпторът е още 
жив. – „Жив е“, отговорили му. – „Заведете ме в ателието му“. Там му харе-
сала една статуя. По ирония на съдбата изборът му падна на статуята, която 
била подготвена за надгробен паметник на геройски загиналия на източния 
фронт син на Миклош Хорти. Като комендант на града, маршал Ворошилов 
веднага се разпоредил в знак на вечна признателност на унгарския народ 
към съветската армия статуята да бъде издигната на хълма Гелерт.

Изглежда и историята прави своите фройдистки грешки, и Всевишни-
ят има чувство за хумор. В продължение на половин век един надгробен па-
метник бе наша статуя на Свободата.

Драги Петре, не се сбогувам, скоро ще те последвам и аз. Какво значе-
ние имат някакви двайсет или трийсет години, които ми остават? И там, 
горе, ще се майтапим и ще си отнемаме ангелчетата. Че нямали пол? Ама 
какво значение има това? Нали сега вече и тук долу е прилично да се почита 
единствено „другостта“.

Мъжки торс
Худ. Кирил Мескин
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Илия Заеков
 
СИРОМАХЪТ ОТ ЕВКСИНОГРАД  

Първите бутилки от прочутото Евксиноградско вино, произведени по поръчка 
на цар Борис III, били доставени на трапезата му през 1929-а година. Царят 
заел престола си на трети октомври 1918-а – нов цар, нови фаворити, нов упра-
вител на царските лозя и изби, нови капризи на вкуса и на характера. Заповяда-
но било в царското „шато“ да започне собствено производство на бели вина – 
тънки и деликатни като рейнските. Както и по-евтини от вносните, което спе-
циално се оповестило: след поредната национална катастрофа монархът дъл-
жал поне този жест на поданиците си. На управителското място бил назначен 
руският белоемигрант Леонид Лукиянов, който внесъл калеми от сорта немски 
ризлинг и организирал производството. Като „царска винарна“ изобщо евк-
синоградската изба заработила още през 1891-ва година за нуждите на Ферди-
нанд и двора му, но – както е навсякъде из България – началото на тукашното 
лозарство и винарство е далече назад в хилядолетията. Не е лошо поради тази 
именно причина да си припомним, че самото название Евксиноград идва от 
името на морето, което гърците наричали „Евксински понт“ – „Гостоприемно-
то море“, а ние „Черно“, заради тъмния му цвят и страховитите му зимни бури.

Впрочем, то най-вероятно би могло да се нарече и „Винено море“, най-
малкото защото няма дори педя по бреговете му, която да не е обитавана от 
лоза и лозари. Бургаският археолог Иван Карайотов казваше навремето, че 
цветът на далечния му хоризонт на изток преди буря изобщо не е случаен – 
тъмно-винен, наситено виолетов, почти черно-пембян и застрашителен. Това 
бил казал някъде си още самият Омир, да не ровим как ли слепият поет е 
успял да види и тази работа, освен ако някои наши траки не са го били почер-
пили някой път с пет-шест амфори „евксинско“ вино от уважение и за рекла-
ма и така нататък. То и един друг такъв писател – Балзак, веднъж спечелил 
надпреварата с десетина други като него творци, като описал най-добре от 
всички картините и красотите на Франция, докато пътували в една лунна нощ 
с дилижанса от Париж към Бордо. Човекът не направил кой знае какво, само 
си пийнал две-три шишета вино за начало и го ударил на спане, докато оста-
налите постоянно надзъртали през „джамчетата“ на возилото и примирали 
от романтически и патриотически възторзи, такива ми ти работи, сериозно 
ви казвам. Просто това, което виното ни помага да „съзрем“, не могат да го 
направят всичките телескопи на света, не смятате ли? Знак за отминаването 
на стихията в морето на Бургас пък бяха леките златисти пробиви във вине-
ната чернота на хоризонта или дори някъде още по-далече отвъд него, където 
трябва да беше Колхида и нейното Златно руно, „пълно с вино, лой и жито“, 
което аргонавтите задигаха.

in memoriam
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Всичко това, разбира се, се обсъждаше с подобаваща академична сериоз-
ност на чаша в знаменития бургаски Клуб на културните дейци – Христо Фо-
тев пред неизменната бутилка сунгурларски мискет, Карайотата – пред своето 
шише памид от Поморие, а Митко Велинов – с димята си. Това вино и тогава се 
намираше изключително рядко, което беше предостатъчен повод разговорите 
да се завъртят и към старата тема какво е било и какво е останало от старото 
българско лозарство, пък и не само от нея.

“Таласа! Таласа!“, отпиваше от памида си Иван. Този възглас означавал 
„Морето! Морето!“ и древните гърци го отправяли винаги, когато наближава-
ли Евксинския понт. Където и да копнеше тук археологът, той нямаше как да не 
попадне на някое „гърне“, на амфора със засъхнало на дъното й антично вино. 
„Ойнос! Ойнос!“, отговаряше компанията, „Виното! Виното!“ – по името на по-
редния митичен гръцки или финикийски цар Ойнос, който направил първото 
вино на света, както обясняваше Карайотов. „Ами стафидите?“, започваха да 
хвърлят искри засмените очи на Фотев, сини, по-скоро зеленикаво златисти от 
мискета. А Иван, уж леко обиден: „Ама защо така, бе, пичове, ми така му се е 
казвал козаря на човека – Стафилос, аз ли съм го измислил? Ако бях аз, щях да 
си го кръстя Гроздан или направо Гроздьо. Таласа!“ И отново Христо: „Ойнос, 
Иване, Ойнос!“. И към съдържателя на клуба: „Бай Гьорге – за мене вино, а за 
Иван – ойнос!“

Аз така и не разбрах навремето от археолога, а и досега не съм наясно, кой 
от кого е откраднал легендата за откриването на гроздето – гърците от семи-
тите или обратно, във всеки случай тя е с почти еднаква конструкция. С тази 
разлика, че семитското козарче откриваше кафето, от чиито храсти пасяло ста-
дото му, а гръцкото – гроздето (стафилос), но и в двата случая стоката била 
във весело и постоянно възторжено настроение от необикновените плодове. 
От което следва, че тук нямат място никакви козарчета, откриватели и на ка-
фето, и на виното, са самите кози и изобщо не е редно някой да ни пробутва 
тук отново някакви си гърци, особено. Според българските богомили баба Ева 
била съблазнена от самия дявол с грозде и вино от райската лоза, а не е ли 
проклетият сатана най-близък сродник на козела, че и на Дионис, именно със 
своите „козекопитни нозе“? Както може би се е казвало в античната гръцка 
поезия, така богата откъм подобни „съставни“ думи – ойнос, Иване! Имало, 
имало е защо гърците да нарекат нашето море Евксинско гостоприемно, но не 
заради мрачните му „талази“, а заради това, което е било по бреговете му. „На 
добър час, Аполон! Авлудзенис, син на Авлудзенис, постави благодарствен дар 
на Аполон за собственото си спасение и за спасението на лозята си на хълма“, 
гласи един посветителски надпис, открит в Поморие, който Иван ни разясня-
ваше с изключително въодушевление.

Името Авлудзенис, обясняваше Карайотов, било тракийско, а върху мра-
морния релеф имало фигура на Аполон в дълга дреха, който държи в едната си 
ръка жертвен съд, а в другата – грозд. Релефът е днес в Ермитажа, задигнали 
го „освободителите“ на Дибич Забалкански. Поне за мен няма никакво съм-
нение, че лозята на Авлудзенис – там, „на хълма“, са били именно от памид, 
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така, както старите лозя на Евксиноград, са били димятови. Сам по себе си 
уникален, сортът е бил наричан още „бял памид“, което пък го е сродявало с 
един от най-разпространените и обичани нашенски сортове за вино. Димитър 
Велинов, поет и моряк по траулерите, обичаше димята заради сантимента по 
родното си място, така естествен за поетите, подсилен допълнително от мо-
ряшките години, от които изобщо не бе забогатял. Той беше родом от село Пре-
ображенци, някогашното Надър над Айтос, на запад от което е Сунгурларе, а 
на изток – Просеник и Поморие, сиреч – от самия епицентър на мискетовите 
и димятовите източнобългарски лозя. Без да отстъпва на останалите, димятът 
бе значително по-евтин, което не беше никак малко за бургаската бохема през 
седемдесетте години на миналия век. Само леко ще изпреваря нещата, за да 
спомена, че димятът е бил наричан и „сиромашко грозде“, създаден сякаш тък-
мо за човек със съдбата на Велинов.

Цар Борис III, разбира се, бил наясно, че бившият чифлик „Сандрово“ не 
е никакъв вековен наследствен замък (шато), в чиито подземия да отлежават 
забравени от столетия бъчви с еликсир, но поръчката била ясна: ставало дума 
за малки количества вино от местни, специфични за микрорайона, сортове. 
Казаното обаче не е свършено, пък и това отдавна не били времената, когато 
държавните чиновници се задължавали да носят на работа само дрехи от бъл-
гарски шаяк и управителят Лукиянов сякаш пренебрегнал основното изисква-
не за вината тип „шато“ – да са от местни, а не внесени от странство сортове. 
Това обаче не се оказало докрай вярно. Още първите дегустации показали, че 
ако в новото марково вино „Евксиноград“ има някаква тайна, тя не е толкова в 
ризлинга, колкото в домашния български сорт димят – носещата конструкция 
в купажа на виното. Ако нещо все пак го правело непривично за „природния“ 
български вкус, това била тънката и дозирана с германска прецизност сладка 
жилчица. Пред която ще се прехласват както царят, така и – най-вече – под-
ражателните във всичко царедворци и ласкатели. През 1935-а и 1937-а година 
вече патентованото и регистрирано вино получило златни медали от изложе-
нията в Брюксел и Лайпциг.

Технологията на Леонид Лукиянов допускала и допълнително „парфю-
миране“ на някак „женското“ вино с прибавка на варненски мискет при „съв-
куплението“ на нашенския абориген – димята, с ужким аристократичната, от 
рейнските немски села, лозичка на ризлинга. Тези лозички станали май пър-
вите „немкинчета“, които започнали да се чипкат по белите балчишки и вар-
ненски плажове, съзерцавани от нашенските мискети и димяти, които клечали 
наоколо, както би се изразил Радичков. Вярно, немската лоза не била съвсем 
непозната у нас, под името кокорко тя била доста широко разпространена, но 
все пак – нали новите лози били чужденки – окото се блазнело. Пък и самите 
немкинчета имало какво да гледат сред нашите чепати и черни кютучища из 
старите лозя наоколо.

От тоя брак по любов именно се родило и царското евксиноградско вино.
Лукиянов запазил поста си до 1949 година, оставен на него сякаш нарочно 

– защото, първо, сред дошлите на власт каскети нямало кой да го замести и, 
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второ, сякаш за отмъщение. За да гледа с очите си този, не само царски виночер-
пец, но и враг на самия СССР белоемигрант, как още на 9 септември започнало 
разграбването дори на „музейната“ сбирка от елитни напитки, местно произ-
водство или част от това, което царската винарна е получавала като дарения и 
„сортимент“ от десетки сродни й институции по света. Разпилян и унищожен 
бил и неговия архив, както написа навремето Николай Спиров, технолог във 
винарската изба в продължение на доста години след Девети септември и на-
ясно от първа ръка какво се е вършело в „двореца“ от новите „благородници“. 
Публикацията, разбира се, е от времената след 10 ноември, когато вече беше 
възможно да се изнасят подобни „нездрави“ като гнило вино факти, но както 
и да е: поне аз не съм срещнал досега някой да е отрекъл изнесеното, но не 
съм и видял да го е повторно съобщил, нека да не го е дообогатил. Този архив, 
смята Николай Спиров, можел да осветли доста много неща за историята на 
лозарството и винарството в региона, но, според мене, той е щял непрекъснато 
да боде очите на „социалистическите винари“ какво не трябва да правят, срав-
нявайки собствените си золуми около унищожаването на почти целия народен 
опит и автентични сортове, с това, което емигрантът белогвардеец е правел. 
Правилно, разбира се, архивът е бил унищожен „правилно“, защото за доста от 
„творбите“ и „прогресивните нововъведения“ след Девети моментално е щяло 
да се разбере, че това просто са кражби било от Христо Георгиев, било от Илия 
Хранков, било от самия Лукиянов, които някога създавали лозята и винарската 
изба на двореца; макар и учени от световна класа и образование – те не се от-
казвали и от нашата си „селска“ и „назадничава“ традиция в бранша. 

Само между другото – едва ли има научна област, в която старите професо-
ри и академици да не бяха обявени за „реакционни“ и отречени, а трудовете им 
поставени под запрещение с десетилетия – докато соцсветилата ги изпопрепи-
шат и изкрадат за техните си титли и дисертации едно към едно и без никакъв 
страх, че някой би посмял поне да „обърне внимание“ на толкова мащабните 
плагиатства. Всичко трябваше да мине и мина под ножа: „граматици“, фолкло-
ристи, философи, етнографи и така нататък, та на някакви си светила в лозар-
ството и винарството можеше да се прости? Нямало синодални, пардон – „фе-
одални“ старци в БАН, хайде, моля ви се, не ни вгорчавайте глътката!

В района на Евксиноград някога бил гръцкият манастир „Свети Димитър“ 
с лозята си, което налага да споменем още веднъж светите монаси като хора, 
наясно кои места са хубави за обителите им, както и за лозя и вино. Този имен-
но имот бил подарен на княз Александър Батенберг и започнал да се нарича 
някакси на „неговото“ име – Сандрово, от Александър, за да няма съмнение, че 
е наш, български, ако някой ден нещата стигнат до „давия“, съдебни разправии 
с гръцката черковна общност на Варна. За всеки случай обаче държавата, като 
„добросъвестен купувач“, казано по днешному, „откупила“ подарения имот от 
неговия „добросъвестен стопанин“ – княза, и нещата се бетонирали. Сега вече 
можело да се започне с градежа и на двореца – малко по французки, малко по 
виенски тертип, с куличките и с парка му, както и с подобаващата царска изба. 
Управител на лозята и избата станал Янко Забунов, а след това – на винарната 
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– Христо Георгиев, обявено тържествено и церемониално от самия Фердинанд 
Кобурготски. И нямало как иначе – макар и масова „народна“ напитка, виното 
все пак е благороднически и аристократичен символ, който просто не може без 
подобни „чалъми и ритуали“, в това са главните му мурафети, всички го знаете.

Думата ми обаче беше за друго – не били знаели шумкарите да ценят из-
тънченото, така ли? След 1949-а Лукиянов бил викан отвреме навреме да кон-
султира и озаптява новите „революционни“ спецове и в това отношение съд-
бата и на този изключителен специалист прилича удивително на съдбата на 
Чорбаджака – всепризнатия майстор на мавруда и малагата. След като го „на-
ционализирали“ и съсипали – него също често го викали във „Винпрома“ да 
помага и съветва, което и той не отказвал, подобно на Лукиянов – не заради 
„каскетите“, а по-скоро с надеждата да не се затрият докрай легендарните вина. 
Сега вече, след „победата на народа“, дворецът в Евксиноград става истински 
дворец, дори нещо повече: непристъпен „замък“, заключен и заварден отвся-
къде само за най-високопоставената част на номенклатурата – „от секретар на 
цека нагоре“!

Главното обаче оцеляло – сиромахът димят и неговите особености. На него 
именно се дължи изключителният „Евксиняк“, дело пак на Лукиянов: всеприз-
натото в цяла Европа винено, димятово бренди, което неговият създател дори 
не си помислил да нарече „коняк“, с това щели да се пробват новите „прогре-
сивни“ технолози след него, нали те разбирали от всичко?

Наред с „народното“ изискване димятът да се смесва и с вино от други сор-
тове, което белогвардеецът съхранил, той започнал да съветва то да се прави 
при неколкократно претакане, за да се изчисти изключително високото съдър-
жание на белтък в него. Нямал си обче спецохрана управителят. Всеки можел 
да го срещне свободно при обиколките му из лозята наоколо и да се допита до 
него за каквото си ще, а и той разпитвал, без да се притеснява, че това може да 
накърни майсторството му. Във всеки случай – и досега няма единно мнение 
дали Лукиянов е заел рецептата на прочутия Евксиноградски пелин от домаш-
ния пелин на близкото шуменското село Осмар, или пък в Осмар също не са 
научили нещо и от съветите на Лукиянов, които се предавали свободно между 
лозарите и винарите в целия край.

Главното и за двата „чешита“ пелин било основното количество грозде, 
наредено в кацата, да е димятово, плюс дюлите, ябълките, някой и друг „ци-
трус“ – в двореца; билки – според „тайните“ и въображението на винаря и са-
мият сушен пелин. Докато за осмарския пелин е било важно да е от червено 
„преславско вино“, в евксиноградската изба се правел предимно с бяло, пак в 
ограничени „дворцови“ количества, разбира се. И в двата случая трябвали ме-
сец-два, за да може „наложените“ във виното плодове, билки и грозде да пускат 
колкото се може по-бавно аромата си, да не се пришпорва тихата фермента-
ция, която би могла да пропусне в бързината част от ароматите на напитката. 
Някога, на младите ми години, с Осмарски пелин в Шумен ме бе черпил моят 
колега по вестникарлък Петър Нанев, от когото ми е останала историята за 
някакъв белогвардеец, „съживен“ с греян пелин една зима. Сега си мисля дали 
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тази най-представителна легенда за прочутото осмарско вино не е свързана по 
някакъв начин и с Лукиянов, ако той наистина е посещавал знаменитото село, 
за да „краде“ занаят и от тукашния народ. При толкова много „билки и треви“ 
в пелина, колко му е било местната „митология“ да добави и нещо „белогвар-
дейско“, след като, отгоре на всичко, се знае колко големи са дарбите на виното 
да размесва, да позамазва и „патинира“ чуто, видяно, разказвано и измислено 
през годините. Сред своите пропуснати шансове аз и досега броя и този, че така 
и не успяхме да стигнем до Осмар, но, след толкова пелин вечерта, на сутринта 
с Петър Нанев не ни беше до рейсове и пътуване, това е неблаговидната исти-
на, признавам си го.

Във всеки случай – доста след „преломната дата“ Девети септември се за-
говорило не е ли добре въпросният наложен евксиноградски пелин занапред 
да се нарича… „Български вермут“. Това обаче също е „хрумване“ на старите 
някогашни шефове на Евкисонград, на Илия Хранков, но той просто отворил 
очите на нашенци, че техният пелин преспокойно може да се сравни с верму-
та – толкова! Нищо чудно обаче някой, изпаднал в „революционен ентусиа-
зъм“ , да е решил не само да „национализира“ дори патента на италианците, 
истинските създатели на това характерно питие, но и да го обяви направо за 
свой с прибавката „български“. Отгоре на всичко – нали пелинът горчи като 
истинското „Кампари“, какво повече да му се умува тук? „Конякът“ на Луки-
янов – „Евксиняк“, който със самото си име означавал престиж и гаранция за 
„географски произход“, правел невъзможно да се използва названието, „заето“ 
и патентовано вече. Още повече, че били „заети“ и други марки с името Евк-
синоград – на виното и на евксиноградска ракия – и те дело на Лукиянов и 
също в десетката на най-доброто в „жанра“ и наложили се по света. Не че не 
е можело да се „пипне“ това-онова, както се направило с островите из нашето 
гостоприемно и за какви ли не идиоти море – с манастири и винарски изби 
по тях; в един добър ден те осъмнали като „Иван“ и „Болшевик“, вместо като 
„Свети Иван“ и „Света Анастасия“, но, все пак, запазени със старите си „вра-
жески“ имена в морските карти и лоции, където млатели през ръцете само при 
мисълта за нещо като „възродителен процес“. Мераците за „български“ вермут 
обаче в този рай на димята – Северното Черноморие – съвсем не били нови, 
само „мащабите“ на евентуалната фалшификация вероятно са щели да бъдат 
много по-големи и наистина „достойни“ за новата власт.

Известният със слугинажа си към кръчмарите и производителите на мен-
тета вестник „Питиепродавец“ още през 1928 година подел истинска пуническа 
война срещу някаква реклама във варненските вестници, според която само 
италианското „Чинцано“ можело да се смята за оригинално, докато български-
те му аналози не били истински вермут и вредели на авторитета ни. „Само г-да 
консоматорите, казваме ние, са в правото си да кажат кои вермути са ориги-
нални“, вопие вестничето, от чието антрефиле става ясно, че производител на 
„оригинален“ вермут е била и фабрика „Нектар“ на Александър Василев – са-
мия шеф на Съюза на питиепродавците, който издавал газетата. Този Василев 
бил в съдружие и с някакви си братя Роси, които също произвеждали „вермут“ 
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във Варна, на крачка от Евксиноград с неговия „обикновен“ пелин с наложе-
но димятово грозде. Като още един щрих към атмосферата на онези години 
ще добавим, че пак около това време, пак този вестник и пак съшият Съюз на 
питиепродавците, организирали още една кампания – срещу „содолимонада-
джиите“, както и серия от „агитационни кампании“ из страната против безал-
кохолните напитки изобщо, което било окачествено от тях самите като „смело 
и грандиозно начинание“. Колко е била сполучлива поредната истерия да не 
говорим, макар за още известно време на лимонадата сред народа продължило 
да се гледало едва ли не като на лек, особено за болните деца, който се купувал 
изключително рядко, докато тя постепенно започнала да превзема и последни-
те питиепродавници. 

Аз съвсем не искам да кажа, че новата власт след Девети не е разбирала 
какво е наистина хубавото, включително и сред напитките – случайни ли бяха 
например специалните, закрити за простосмъртните магазини, от които но-
менклатурата си пазаруваше срещу жълти стотинки всякаква „вражеска“ сто-
ка? В това число и прословутата кока-кола, от която се надуваше до посиране, 
докато нас ни агитираха из вестниците си, че това била най-жестоката алкохол-
на напитка на империалистите, и се смееха на „селската“ ни глупост. Техният 
истински начин на живот просто бе една от най-строго охраняваните тайни 
на социализма, от който, логично за манталитета им, след Десети ноември се 
родиха начините на живот и разгул и на мутрите, и на останалите им „наслед-
ници“. Впрочем, не бяха един и двама, а десетки и стотици „борците против 
експлоататорите“, чиято първа работа след Девети се оказа да се изженят за 
щерките на „народните изедници“. Освен до всичко друго, така те се добраха 
и до елитните колекции вино из избите им, както и до крайградските им къщи 
из лозята, които национализацията, кой знае защо, пропусна. Така голяма част 
от „именията“ и край Евксиноград се оказаха собственост на номенклатурата, 
нейно „наследство“ по женска линия, или просто заграбени. 

В тях, то се знае, не се пиеше някакво си домашно вино, а само от царската 
изба, както и френско, испанско или италианско, доставяно в огромни количе-
ства със сандъци от „артелчиците“ на прословутото УБО и направо забравя-
но с десетилетия. На такова именно „евксиноградско“ вино попаднал веднъж 
един мой познат, озовал се на гости в подобна „вила“ из околностите на дворе-
ца. Сандъкът с шишетата бил заровен някъде из двора неизвестно откога, но 
откопаването му си струвало труда: виното се изливало едва-едва от шишетата, 
било гъсто „като пластелин“, само трябвало да се излеят двата пръста вода, съ-
брана от времето, след като се отчупят гърлата на бутилките. Тапите им просто 
се били циментирали, сякаш били от гипс и хоросан, както римските аристо-
крати някога си запечатвали виното за своите запои и за своето „голямо плю-
скане“. Още от първата чаша моят познат, спортист от национална величина и 
здрав любител на здравото домашно вино, разбрал, че си е намерил майстора 
и че „пластелинът“ няма да му прости. Което се оказало точно така, но пък се 
събудил свеж и трезв като бебе, макар и близо денонощие по-късно.
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Колко старо трябва да е виното, за да се „точи“ именно като пластелин от 
бутилката, аз не знам, макар да се твърди, че в Евксиноград наистина има та-
кива чудеса. Големият американски писател Джон Стайнбек разказва в своите 
„Пътешествия с Чарли“ какво именно старо вино го почерпил веднъж няка-
къв негов приятел – французин по произход и гинеколог по професия. Док-
торът измил старателно старата бутилка, запазена за много специален случай, 
сложил си медицинските ръкавици, махнал съвсем бавно тапата и започнал 
много внимателно да вади от нея виното. Да го изважда, именно, все едно, че 
измъквал бебе от утробата му! Знам, че това няма нищо общо със сиромаха ди-
мят от Евксиноград, но аз го припомням тук, за да се види от съпоставката на 
какво се казва истински ритуал при опитването на подобно вино, а донякъде и 
с омерзение към нашенска парвенюшка червена „аристокрация“, ненаситна за 
чуждото, откъдето и да я погледнеш.

Пустите му мании за величие и едва ли не за наследствена „монархия“, коя-
то „народната“ власт така и така си бе „построила“, но едва ли е случайно, че 
в Евксиноград „царските знаци“ – корони, вензели и прочее символи на „вра-
жеската“ бивша държава, изобщо не били пипнати, а самият „государ“ – Тодор 
Живков, си бил заплюл за спане вилата на цар Фердинанд. То се знае – „друга-
рите“ са имали откъде да черпят „челен опит“, и то с пълно гърло. Съветските 
вестници и списания от времената на перестройката като „Огоньок“ и „Лите-
ратурная газета“ се занимаваха месеци наред с това, какви са били запоите на 
техните висши номенклатурчици из национализираните и превърнати в музеи 
дворци на бившите царе. Които по правило завършвали с изпотрошаването на 
стотици кристални чаши и сервизи върху стените и мраморните подове в чест 
на победилата революция. На тоя фон гуляите на нашенските Пенчо Кубади-
новци, Иван Абаджиевци, Енчо Московци, Кочо Гяуровци и прочее, включи-
телно и из Евксиноград, си бяха следобедна занималня в детска градина, но те 
също дадоха своя „съществен принос“ за разсипването на българското лозар-
ство. Особено пък когато тъкмо те трябваше да се направят на „борци против 
алкохолизма“ по времето на Горбачов. Според експертните оценки през тези 
три-четири години е било осъществено най-масовото и интензивно изкоре-
няване на българските лозя – над седемстотин хиляди декара, – което няма 
аналог за толкова късо време никъде по света. Пукало им е обаче, нали за тях 
отново е щяло да има вино от внос, както си имаха и вода след Чернобил, дори 
в България да не останеше и една лоза? Въпросът тогава е бил да се докарат на 
Горбачов, да се снишат, дано да запазят властта си, а с нея и само най-отбраната 
си пукница, единствено с която били готови да „поемат вината“ според „прочу-
тия“ Филип Боков, който едва ли ще се запомни с нещо друго.

Който има димят – той бере грозде, твърдели старите български лозари, 
главно заради родовитостта на сорта, която можела да стигне до четири, чети-
ри и половина тона на декар. За да не звучи прекалено стряскащо тази цифра, 
трябва да се има предвид, че димятът е един от първите български винени сор-
тове, които нашите лозари вдигат на телена конструкция, като в същото време 
запазват „стандартния“ брой от 444 кютучета в декар и тесните междуредия, 
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които не били пречка лозето да се оре с кон, да не говорим да се копае и пре-
копава на ръка с помощта на мотика или двурог дикел. „Сиромашкото грозде“ 
било гаранция, че дори най-бедната фамилия ще може да си има вино, а децата 
й – поне нещо сладичко за хапване. При това не само по гроздобер, но и през 
зимата, защото – заради леката си тамянена и ванилена миризма – димятът 
бил отличен „материал“ за приготвяне и на така наречената „грозденица“ – на-
ложено грозде, консервирано с прясна шира, синап и хрян. От „консерванти-
те“ сравнително меките зърна на димята се втвърдявали и ставали безкрайно 
хрупкави, а от резливата, сякаш газирана шира, се издували и изпъвали люспа-
та си, готови да се пръснат, едва поднесени към устата. Лекият дъх на ванилия 
пък следвало да прилъже челядта, че „десертът“ й този път е „като на граждан-
четата“.

Да се сеща някой за друга по-весела детска игра от тази, която „сиромаш-
кото грозде“ е измислило?

Имало е обаче и още нещо – самото отваряне на качето с наложено грозде е 
било цял ритуал, който е нямало как да убегне на пакостливата и весела челяд. 
Ето какво е трябвало да изрече старата баба, думкайки по дъските на качето: 
„Дум, дум, Тодоре, тука ли си – отвори!“ Дечурлигата – то се знае – повтаря-
ли думите и думкането. А този, когото призовавали, бил самият свети Тодор, 
защото по обичая се смятало, че грозденицата трябва да се отвори за неговия 
празник, когато храната в селската къща е започнала да се пообира, но пък 
конят на светията думкал по пътя към пролетта, вече прокаран от царя на ло-
зарите Трифон Зарезан.

За едновремешните селски фамилии не се е смятало за добра препоръка, 
ако не осигурят младите семейства с поне три до четири декара лозе, благода-
рение на което „да си стъпят на краката“. Впрочем, когато майсторът на някой 
занаятчийски еснаф най-сетне давал благословията си чиракът му да започне 
самостоятелно работа, той му подарявал и специално насадено за целта лозе, 
един-два уврата (декар и половина), което било правило и в чирпанската обу-
щарска гилдия. „Да даде господ лозенце, а къщата сама ще си дойде“, не е било 
просто народна поговорка, а истински „план за действие“, възлаган най-често 
на димята като сорт в помощ особено на по-младите и по-неопитните лозари. 
Както и да се подрежели лозите му, дори магаре да ги изгризяло издъно, той 
пак щял да покара филизи и още същата година не мърдала що-годе прилич-
на реколта. Даже попарен от късна майска слана или поразен от немилостив 
зимен студ, димятът се съвземал почти веднага, неговите така наречени слепи 
или черни „очи“ избивали от самата дървесина на кютучетата и – ако не ре-
колта – „сиромахът“ давал поне по чепка-две като „нишан“, че пак ще го бъде. 
Наблюденията на специалистите са засичали, че през активния сезон на рас-
тежа на лозата – май месец, „сиромашкото грозде“ успява да „хвърли“ ластари 
до над метър и нещо, с около една трета или наполовина по-дълги от тези на 
останалите сортове.

Един чирпанлия, зет в моето село – бай Кольо Черковалиев, разказваше 
за някакво димятово лозе в техния край, което винаги оцелявало, въпреки ла-
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комията на стопанина му да го пуска на все повече и повече плод. Накрая – по 
разказите на дядовците му – то било съсипано от някаква изключително силна 
градушка през 1942-ра или 1943-та година, сякаш на самия „димятов господ“ 
му дошло прекалено много. Особено любопитно качество на димята, създаден 
изглежда специално за по-бедните хора е, че той не се напада от оси – една 
загуба по-малко за сиромаха, каквото и да си говорим. Единственото, за което 
може би не го е бивало „белият памид“, е, че листата му не ставали за… свиване 
на сарми заради прекалено твърдите и дебели „проводящи жилки“. Колкото 
и да ги парели и препарвали с вряла вода жените, те не омеквали, но може ли 
това да е някакъв кусур при толкова други добри качества? „Алтън е, алтън е 
пущината!“, казваше за димята си моят комшия бай Стоян Вършилов, по пря-
кор Боянът. Той имаше малко димятово лозе в двора си, винаги чудесно преко-
пано и поддържано, а когато се случеше да се „снабди“ и с малко каберне или 
мерло от текезесарското, правеше известния само на него си „червен дамят“: 
текезесарско каберне и „частни“ димятови джибри, от които е източено бялото 
вино. Пак „алтън“, разбира се, но такъв си беше човекът, не чакаше някой друг 
да го похвали или да пооткрадне вместо него поне малко грозде. „Щом грозде-
то е „по втория начин“ виното също трябва да се казва „второ“, хем по-хубаво 
от първото!“, обясняваше ми мурафетите си бай Стоян. Но – нали пусти ком-
шия – да не седна да се карам с него, че червен димят няма, най-много виното 
от него понякога да бие на пембяно, ако годината се е случила добра и гроздето 
е узряло много хубаво?

Белият памид, димятът, превъзхождал другия особено като десертно гроз-
де. Най-големият от българските специалисти по лозарство – академик Недел-
чо Неделчев твърдял, че димятът не е дотам за препоръчване, тъй като от него 
се правят най-евтините нашенски вина, може би най-малоценните, но и това 
не е в състояние да спре разпространяването на сорта. В средата на двайсетте 
години, когато академик Неделчев е дал това си мнение, площите с димят са 
седем-осем на сто от всички винени сортове. Десетилетие по-късно те надми-
нават 15 процента. Причината за това нарастване е включването на димята в 
експортната листа на десертните сортове, за да се насмогне на търсенето, с кое-
то прочутият Афуз Али, „афъза“, не е можел да се справи. Към края на трийсе-
тте години България вече държи близо 40 процента от продажбите на десертно 
грозде в Австрия, Германия, Чехословакия, Англия, Скандинавието, главно със 
своите афъз, чауш и димят. Тогава някъде – през 1934-та година – се правят 
първите опити за износ на пресни ягоди със самолет от пловдивското летище, 
а малко по-късно и на известни количества димят, като по-слабо издръжлив на 
лашкането с трена от афъза и чауша.

В същото време настъпват забележителни трансформации дори на консер-
вативния българския вкус и червените вина сякаш започват да губят позиции 
за сметка на белите, особено сред „гражданята“ и под натиска на модата и на 
изискванията, поставяни от европейските, главно от немските потребители. 
Ще рече човек, че и пред димята, като винен сорт, се откриват невероятни перс-
пективи дори из чужбина. Това не се оказва съвсем така, но сиромашкото вино 
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от димят започва все пак да се използва все по-широко, обаче като „изходен 
материал“ за производството на аристократичното шампанско и на шампани-
зирани вина, както и на коняци с по-добри качества. Селски „донор“, ама… 
вършел работа, и то как. Лозарските ръководства от края на деветнадесети век 
го определят като локален сорт, разпространен главно в Североизточна Бъл-
гария, основно във Варненско, Силистренско и Шуменско. За местонахожде-
нията му в Румънска Добруджа, Сърбия и Унгария се твърди, че са пренесе-
ни там от български преселници, тоест – признава му се неговият български 
произход. Като проследява особеностите и разпространението му в една своя 
съпоставителна брошура за димята и чауша, академик Неделчев пише, че той 
изобщо не се споменава нито във френската, нито в италианската специали-
зирана литература по лозарство, смятани за най-изчерпателните. Косвено или 
не – отново признание, че аборигенчето си е нашенско. Агрономът на Горна 
Оряховица Георги Сираков пише черно на бяло, че „този сорт е нов за нашите 
места, пренесен е от Варненско и Силистренско…“

Нещо повече – в едно указание за районирането на българските винени 
лозя от 1936 година димятът изобщо отсъства като сорт – част от препоръч-
ваните бели вина дори в черноморския район от Варна до Царево. Известният 
му „отрицател“ академик Неделчев през 1929 година все пак го споменава като 
подходящ за вино, но само за Варненско, което ще рече и за Евксиноград. Той 
обаче не се е препоръчвал за комерсиално, а предимно за домашно производ-
ство на вино, което се е подчинявало на съвсем други правила. Ако изобщо 
се е подчинявало на каквото и да е и когато и да е, щом наистина е оцелявало 
и се е съхранявало при какви ли не изпитания. Просто него не е могла да го 
ликвидира докрай дори максимата на средновековните доктори: че е най-добре 
пациентът да умре „по правилата“, а не да остане жив „по неправилата“!  

Може ли да се заключи от казаното дотук, че димятът е наистина дотолко-
ва „локален“ или „непригоден“ за вино, че част от специалистите не си правят 
труда дори да го споменат? Съществувала е хипотеза, че той – заедно с името 
си – произхожда може би от региона на египетския град Дамият. Хипотезата 
била изоставена така, както и се е появила, но в случая трябва да се помни поне 
етимологията на названието. Донякъде може би е в състояние да ни помогне 
допускането, че сортовото име е производно от „тамиан“ или директно от „та-
мян“. Ароматът на димята обаче е дотолкова тънък и деликатен в сравнение 
с мискета, че би могъл да се сметне за плод и на прекалено услужливото въ-
ображение, готово да се впусне в какво ли не, щом въпросът е за прослава на 
виното и за свързаните с него истории. Определена изненада, при това такава, 
на която би трябвало да се обърне специално внимание, е името „зюмят“ в Си-
листренско или „зюмятикос“ – „както гърците в Бургаско наричали в по-старо 
време сорта“.

Какво е това „старо време“, за което се говори тук, да не би да поставяме 
под съмнение собствените си твърдения, че димятът си е наш, български сорт? 
Хайде, моля ви се, че гъркът кога не е докарвал думите си да му звучат все със 
„з“ или с „ц“, да вземем прословутата му рецепта за печената на керемида скум-
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рия, на която трябвало непременно да й се капне „лимонце“? Гъркът просто не 
може да произнесе това „д“ в началото на „димят“ иначе, освен като „з“, не си 
им го даваме ние на тях димята, те малко ли са ни грабили, съгласно непобеди-
мата логика на бай Ганьо?

В Силистра, разказва в своята брошура „Новото лозарство“ от 1909-а го-
дина Георги Сираков, съществувала винарската къща на някой си Калчо Васи-
лев, която се славела със своите бели ароматни вина, известни като „миризли-
вите зюмятови вина“. От тях се правел износ в Австро-Унгарската империя, а 
прочутите Евксиноградски вина „са били приготовлявани също от този сорт“. 
Тоест – това вино е имало не само своите почитатели у нас, но и своите пазар-
ни позиции в чужбина, може би заради прибавките от по-ароматния мискет. 
Това, което ще даде тласък на по-широкото му разпространение, ще се окаже… 
филоксерата, която съсипва тъкмо „лидерите“ сред винените сортове. Когато 
заразата стига до морето, се оказва, че значителна част от димятите „(зюмяти-
те“) по дюните около Созопол, Поморие, Варна и Евксиноград изобщо не са я 
„прихванали“ заради пясъчните почви, върху които са били. Това нямало как 
да не се възприеме като чудо, че все пак се е намерил сорт, който не се е оставил 
на лозовата чума. И макар димятът да не е включен в „препоръчителните спи-
съци“ на сортовете, които следва да се възобновяват след филоксерата, народът 
изобщо не го изоставил. Постъпил с него като с „дивия“ отел, който също из-
общо не го изоставил, не се заразил и заради това си ги запазил и двамата – да 
си прави от тях вино за свои си нужди и за най-близките си приятели.

Твърде бързо, естествено, станало ясно, че и димятът съвсем не е изцяло 
„имунизиран“ срещу филоксерата, но пък се разбрало друго: че няма дивачка, 
с която димятът да не е съвместим при присаждане, а това означавало почти 
стопроцентово прихващане и отново значителна икономия, което „сиромаш-
кото грозде“ осигурявало и по тази линия. Старият солар и винар Телемах Са-
риев от Поморие разказваше, че единственото, което започнали да променят 
при димята след филоксерата, било добавянето на изключително ароматния 
Хамборгски мискет – да напомним отново, че тоя мискет не е от Хамбург, а 
от австрийското градче Хамборг и заради това трябва да се нарича именно 
„хамборгски“. Едрият винар Захарис Теодосис обаче не се поблазнил от допъл-
нителното „парфюмиране“ на бялото си вино, той започнал да изварява ди-
мятовата шира, за да я сгъсти, и така виното му придобило естествения вкус 
на препечена стафида, засилвайки леко, колкото трябва за типично „мъжко 
вино“, собствения си аромат.

Димятът ще се окаже изключително пригоден, да не го обиждаме с „удо-
бен“, сорт и в редица други отношения: като „подобрител“ – с високата си ки-
селинност – на някои гъмзови и мискетови вина. Той е насреща за какви ли не 
„купажи“ – кеф ти с ризлинг, кеф ти тамянка, само димят да има – „есенция“ 
ще се намери… През 60-те и 70-те години, когато тръгна модата на така на-
речените „мускатови“ вина, димятът пак се отзова, нали въпросът беше да си 
направим наш си, „социалистически“ мускат, от димят и „миризливи“ джибри? 
Такава, общо взето, е „механиката“, която димятът задвижва след филоксерата, 
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когато започва неговият „гурбет“ от морето към вътрешността на страната: 
Чирпан, Пловдив и „Новият Евксиноград“ около Сандански и Дамяница, раз-
пространяван главно като десертен сорт, но винаги с едно наум, че никога няма 
да откаже да е в помощ и на винарите.

Много хубаво обаче не е на харно, както знаем. В един момент варненската 
лозаро-винарска кооперация, наречена „Дамят“, разбира се, подхваща истин-
ска война срещу прекомерното „изтичане“ на димята от региона, съпроводено 
с агитации колко е важно да се съхранява местната сортова специфика, да не 
се тя отстъпва на никого, камо ли да се „разваля“ с прекомерното използване 
на „вносен“, пък бил той и български, посадачен материал. Ето ви тук един от 
„позивите“, пуснат по този повод в кооперативните „Известия“ в края на трий-
сетте години, който ще е просто грехота, ако не го цитираме буква по буква: 
„Не е достоен да диша Варненски въздух тоя, който с всичката си възможност 
не съдейства за задържането по всякакъв начин на лозовите материали тук и 
използването им за местни нужди. Ние ще бъдем виновни пред поколения-
та, ако не попречим с всички позволени средства на износа под каквито и да 
е съображения на предназначените само за Варненските оголени бърда мате-
риали!“, забиват финалното „садило“ на призивите си деятелите на „Дамят“. В 
„ембарговата листа“ за износ са включени, освен димята, и варненските мискет 
и мавруд, местната тамянка, сортът прослава, и други някои по-незначителни 
(хайде, де, незначителни!?) местни сортове.

Знаели са варненските лозари, при всички положения са знаели, че за хуба-
вата жена, за хубавото вино и за хубавата песен няма ключ, но поне се опитали, 
без надежда, че ще успеят, да ги „въртят“ около себе си, както всеки родител 
боледува, ако чедата му не е някъде край него. Защото пред техните очи са били 
не само лозята, но и вълните на Евксинския понт, на гостоприемното море, 
техните сърцата също биели с възгласа на вечните пътешествия: „Таласа! Тала-
са!“. Той продължавал да ехти над „талазите на таласа“: „Морето! Морето!“. А 
то отговаряло: „Ойнос! Ойнос!“ – „Виното! Виното!“, сякаш наистина цялото 
било препълнено с божествената напитка.

Кого да спреш, как да го спреш, когато и на теб самия ти се е искало най-
много от всичко друго на света също да скочиш под платната на първия кораб 
с вино и да тръгнеш отвъд хоризонта, щом дори господ не успял да спре лоза-
та да избяга от самия рай? И съвсем разбираемо: нали той е бил предпочитан 
главно заради климата, а пъкълът – нашият земен свят – заради компаниите и 
сладките разговори на чаша димят с грешниците?
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Юбилей

Деян Енев 
на 50 години

Деян Енев е роден на 11 август 1960 г. 
в София. Завършва английска гимназия и 
българска филология в СУ „Св. Климент Ох
ридски“. Работил е като бояджия в Киноцентъра, нощен санитар в психиатрията на 
Медицинска академия и хирургията на ІV Градска болница, пресовчик във военния завод 
ЗЕСТ „Комуна“, учител, текстописец в рекламна агенция и журналист в „Марица“, 
„Новинар“, „Експрес“ „Отечествен фронт“, „Сега“ и „Монитор“. Зад гърба си има над 
2 000 журналистически публикации – интервюта, репортажи, статии, очерци, фейле
тони. Издал е единайсет книги – сборниците с разкази: „Четиво за нощен влак“ (1987), 
„Конско евангелие“ (1992), „Ловец на хора“ (1994) – Годишна награда за белетристика на 
ИК „Христо Ботев“, преведена в Норвегия през 1997, „Клането на петела“ (1997), „Ези
тура“ (2000) – Национална награда за българска художествена литература „Хр. г. Да
нов“, Годишната литературна награда на СБП, и „Господи, помилуй“ (2004) – Голямата 
награда за нова българска проза „Хеликон“. Сборникът му с избрани разкази „Всички на 
носа на гемията“ претърпя три издания (Изд. „Фама“, 2005; Изд. „Фабер“, 2007; Изд. 
„Сиела“, 2009). Лауреат на голямата награда „Златен ланец“ на в. „Труд“ за къс разказ 
през 2006 г. През 2008 г. австрийското издателство „Дойтике“ издаде в превод на нем
ски сборник с негови избрани разкази под заглавие „Цирк България“. Преводът е дело 
на Норбърт Рандов и Катрин Цемрих, послесловът и съставителството на Димитър 
Динев. През 2009 г. изд. „Сиела“ публикува две негови книги – „Хора на перото“ (очерци 
за писатели) и сборникът с нови разкази „Градче на име Мендосино“, който е номини
ран за тазгодишната награда „Хеликон“ и който получи националната литературна 
награда „Милош Зяпков“. В края на 2009 г. излезе и подборката му „7 коледни разказа“ 
(изд. „Жанет 45“). През април 2010 г. излезе книгата му с християнски текстове „На
род от исихасти“. През август 2010 г. лондонското издателство „Портобело“ публи
кува на английски сборника му с избрани разкази „Цирк България“. Преводът е дело на 
живеещата в Единбург българска писателка Капка Касабова. 

Деян Енев

ГРАДЧЕ НА ИМЕ МЕНДОСИНО
      на Дена

Стоях на стълбите пред болницата и гледах снега. До стълбището имаше гра-
динка с тенекиено павилионче за кафе. Отпред на циментовата площадка беше 
изнесена масичка с два стола. Снежинките падаха върху цимента и се топяха. 
Лекарите ми бяха забранили кафето. „Никакво кафе“, каза ми доктор Пенков. 
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„Никакво кафе, никакви цигари и никакъв алкохол. Говоря сериозно.“ Отидох, 
взех си едно кафе и седнах на влажния стол. 

От входа на болницата излязоха бащата и майката на Светльо. Със Светльо 
лежахме в една стая. Бяха му идвали на свиждане само преди два дни, в неделя. 
Тогава двамата с Джендо се пошегувахме как, щом го изпишат, ще му намерим 
една булка на Светльо. Джендо Нанчев, третият човек в стаята, се разпали, сед-
на на леглото и започна да му обяснява как жените се делят на две категории 
– на хубави и на добри. И понеже лично той ги е пробвал и тия и тия, съветва 
категорично Светльо да си намери добро момиче. Не хубаво, добро. С години-
те хубавите остаряват и погрозняват, а комбинацията между грозна и зла жена 
е смъртоносна. Той защо бил влязъл в болницата, а? Защо? Като иначе е здрав 
като бик. Светльо лежеше завит до шията, оплетен в кабели, мълчеше и се оп-
итваше да се усмихва. 

Не се обадих на бащата и майката на Светльо. Те слязоха на тротоара и 
тръгнаха към спирката на тролея. Бащата носеше чантата с багажа на Светльо. 
Дали вътре беше и перото от сокола? 

Поех си дълбоко въздух и се огледах. Сетне си запалих една цигара. Ня-
къде в долния край на сърцето ми се появи болка. Сякаш някой ме драсна с 
бръснарско ножче. Не обърнах внимание на болката. Гледах гаргите, които се 
разхождаха из шумата в градинката и исках да им кажа, че ей сега ще повикам 
сокола. Павел Якимов ми беше казал, че присъствието на един само сокол про-
гонва всички птици в радиус от 200 метра. Ще повикам Туюк Кисийн, казах на 
гаргите, и вие ще изчезнете, ще потънете в есента. 

Гаргите, тези гълъби на есента...
Запалих си втора цигара и допих кафето. Не бях пил кафе от три седмици. 

Хубаво кафе правеха тук. Миналата седмица, когато времето още беше топло, 
нашата банда, аз, Джендо Нанчев и Светльо се измъкнахме от стаята и тъй, 
както си бяхме по пижами, дойдохме и седнахме в това кафене. Имаше повод, 
Светльо ставаше на деветнайсет. Взехме си три шишета минерална вода, чук-
нахме се и отпихме със замах, с вдигнати лакти, сякаш пиехме ракия. Аз им 
разказах за моята щерка, която учи на другия край на света. Как се чуваме по 
скайпа, как по фотография имала задача да направи снимка, на която да личи 
присъствие на човек, но без човека. Отдавна не бях говорил за щерка си и бър-
зах да им разкажа всичко, каквото ми дойде в главата. Че не съм успял да споде-
ля идеята си с нея – ами, просто да заснеме струя цигарен дим, това според мен 
щеше да й свърши работа – защото влязох в болницата. А пък през пролетта, 
през пролетта щерка ми с още десетина състуденти ходиха до Сан Франциско, 
продължих да разказвам. С един бус, по Западното крайбрежие. Изминали не 
знам колко хиляди километра. Сан Франциско бил най-красивият град – с тези 
хълмове, по които широките булеварди се изкачват и се спускат. Изкачват се. 
И се спускат. Имах някакви бегли картини в главата си от стари екшъни и до-
като им разказвах, сякаш виждах Сан Франциско, сякаш и аз бях ходил на тази 
екскурзия. И друго им разказах, как една вечер – по време на екскурзията – се 
притесних; и потърсих дъщеря ми по джиесема. „Къде сте, тате, сега?“ Гласът 
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й от другия край на земята звучеше удивително ясно, сякаш си беше до мен. 
„Сега ли? Ами точно сега минаваме край някакво градче, чакай да питам за 
името. Аха! Градче на име Мендосино.“ Градче на име Мендосино. Градче на 
име Мендосино.

– Градче на име Мендосино – казах. – Наздраве! – И тримата пак отпихме 
като князе от нашите шишета с минерална вода.

Джендо Нанчев разказа какви загуби търпяла фирмата му без него. С жена 
му не живеели вече заедно, той си намерил едно русо гадже. Младо и русо. А 
имал близнаци, абитуриенти. Абе, живот, оклюма се за миг в кафявата вечер 
Джендо, но тръсна глава и изпръхтя.

– Наздраве за младите гаджета.
Попитахме Светльо дали си има гадже. Имало някаква Петя, ама започ-

нала работа в кафене. И напоследък не се виждали. Сетне помълча. А сетне 
заговори за соколи. Разказа как случайно попаднал на един разказ, само че как 
се казвал, май „Ловният сокол“, от една книжка на Ради Царев. Това станало от-
давна, когато бил в девети клас. Лежал болен вкъщи и най-случайно измъкнал 
старата книжка от библиотеката. Една такава с кафява корица, оръфана. Иначе 
не четял книги. Но тази я прочел. И оттогава страшно се запалил по соколите. 
Искал да си има един обучен сокол. Ей това му било мечтата. Свирваш с уста и 
соколът долита от небето. 

И Светльо изсвири силно с два пръста. Хората по тротоара се огледаха.
– Наздраве за соколите – изрева Джендо Нанчев. А аз вече търсех в джие-

сема си номера на Павел Якимов. 
– Здравей – казах, – можеш ли да говориш?
– Здрасти. Казвай.
– Аз нещо го закъсах и съм в болницата. В Александровска болница. Имам 

една молба. 
– Слушам те.
– Да дойдеш утре тука в болницата. С Туюк Кисийн. 
Изведнъж над главите ни се надвеси сестра Малчева. 
– Гледам аз – стаята празна. А те къде били вагабонтите! Какво пиете, ей, да 

не пиете ракия? Я веднага горе. Като малките деца сте.
През онази нощ не можах да заспя до късно. Бях писал преди време вест-

никарски материал за соколарите. За целта се свързах с шефа на соколарската 
асоциация Павел Якимов и той ме заведе в базата им в покрайнините на София. 
Соколите живееха в помещения на бивше ТКЗС. Бяха шест пилета, мишеловът 
Хари, Юрта, Снежко, Кривчо, Марахуте, но Туюк Кисийн беше най-красива-
та. С бяло оперение, напръскано с кафяво, със строг поглед. Павел Якимов ми 
даде да си сложа голямата кожена ръкавица на лявата ръка, сетне Туюк Кисийн 
стъпи на ръкавицата. Павел на свой ред взе мишелова Хари и с още едно момче 
тримата излязохме в полето да ги пуснем да полетят. Аз вървях по тревата с 
Туюк Кисийн на лявата си ръка и напрегнато я гледах. Звънчетата на краката й 
позвънваха. Беше строга, хубава и спокойна като източна принцеса. 
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Три пъти излетя от ръкавицата ми, покръжи в небето и отново кацна на 
ръката ми. Павел разказа как в Туркменистан, в пустинята, има нещо като ака-
демия за соколари. Всяка година за две седмици соколари от цял свят ходят в 
стана при старейшините да държат изпит. Старците седят на пясъка, кръстоса-
ли крака и увити в дебели шарени халати, а на лактите им, сграбчили ръкавите 
на халатите с нокти, стоят замръзнали и непроницаеми соколите. Едно изсвир-
ване запраща сокола в небето, едно изсвирване го връща. 

Туюк, повтарях на птицата и броях метрите до помещението. Двайсет ме-
тра, десет, вратата, стаята. Ето, свалих ръкавицата и ето – Павел пое Туюк Ки-
сийн. 

Часовете на следващия ден, петък, се проточиха като керван с камили, 
гърбави и еднообразни. Закуската, визитацията. Доктор Пенков, професорът 
и още неколцина лекари дълго стояха край леглото на Светльо и си говореха 
на латински. Стана пладне, небето през прозореца беше оловно и мрачно. С 
Джендо Нанчев изчетохме вестниците, аз ходих до банята да изпуша една цига-
ра. Джиесемът ми иззвъня в три и половина. Джендо и Светльо спяха. Излязох 
бързо в коридора. 

– Аз съм. Долу съм, в двора – каза Павел Якимов. 
Върнах се бързо в стаята и разтърсих Светльо за рамото.
– Светльо – казах. – Ела да видиш един сокол. 
Светльо се пробуди. Думите достигнаха до съзнанието му. Ококори се.
– Какъв сокол?
– Долу, в двора. Хайде. 
И Джендо се надигна.
– Какво става?
Обясних им набързо – че долу ни чака Павел Якимов с Туюк Кисийн.
Отворихме вратата, огледахме се като крадци в анимационен филм и тръг-

нахме към асансьора. 
Туюк Кисийн стоеше върху кожената ръкавица, нахлузена върху ръката на 

Павел и ни гледаше мъдро и спокойно с ахатовите си очи. Светльо се спъна с 
чехлите си и щеше да падне. Протегна ръка и погали без никакъв страх сокола 
по главата. Туюк Кисийн не трепна. 

– Това момче иска да става соколар – казах. – Хайде, като излезем, ще ти го 
пратя. 

– Става – каза Павел Якимов. – На мен ми трябват хора.
– А ще може ли – заекна Светльо, – едно перо. От сокола. 
Павел погали Туюк Кисийн няколко пъти по крилото и сетне подаде на 

Светльо едно бяло перо, леко напръскано с кафяво в долния край. 
– Хайде, че с тия задръствания...
– Хайде – казах. – Благодаря ти. 
Павел сви широките си рамене на бивш гребец, намести на главата си бя-

лата шапчица от плъст, дар от туркменските соколари и тръгна към изхода с 
Туюк Кисийн на лявата ръка. 

Това беше в петък. Днес беше вторник. 
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Момичето от кафенето дойде, избърса масата ми и изхвърли пепелника. 
Дрешката й беше къса, кръстът й беше гол и гладката й кожа беше настръхнала. 

Надигнах се и застанах на тротоара за такси. Най-сетне едно жълто разне-
битено Деу със зелено око намали и спря до мен. Качих се вътре. 

– От болницата ли избяга?
– Как позна?
– По чехлите.
Извърнах глава и погледнах шофьора. Лицето му беше грапаво като скала. 

Беше ми набор. 
– За къде? 
– За Мендосино. 
– Къде е това?
– Шегувам се. Карай по „България“.

СЪБУДИ МЕ, КОГАТО АВГУСТ СВЪРШИ

Какво са спомените? Мястото или хората? Или нещо друго, подобно на етер, 
което плува във времето и пространството и не е нито звук, нито картина? Бе-
локаменната черква ли? Или това, че стъпалата към мазата вкъщи бяха от съ-
щите каменни блокове, от каквито беше и черквата. Такива камъни не можеш 
да намериш сега. Бяха по два метра дълги и педя и половина високи. Дванайсет 
стъпала. Ставаха и за стъпала на дворец. Колко пъти сме търчали с Мима на-
горе-надолу по тях. 

Пътчето към къщи е същото, както едно време, преди четирсет години. 
Когато цялата година беше август. Свиваш вляво от шосето, спускаш се през 
поляната със стария геран в горния й край, на тази поляна, ние, децата, игра-
ехме на челик – и минаваш мостчето. И още докато минаваш по мостчето, то 
какво мостче, само една гърбица, ще видиш вече градината ни – царевицата, 
картофите, големите като колесници бели тикви, зад тях лозето на дядо, цял 
декар лозе, ореха, стопанските постройки; после по същия тесен път, който се 
измъква от поляната и завива наляво между телеграфния стълб от едната стра-
на и дувара с черниците отпред – от другата – спираш право пред нас. 

Уличката ни беше къса, само с двете къщи – на дядо ми, даскала и на Хрис-
то. Майката на Христо, баба Труфка и дядо бяха далечни братовчеди. А аз и 
брат ми с дъщерята на Христо бяхме връстници. Мима – дъщерята на Христо. 

С брат ми, близнака, до първи клас живяхме на село. Зеленооката Мима 
ни беше сестричката, другарят в игрите, най-близкото същество. Цикадата, по-
повата лъжичка, калинката. С обелените колене, с изгризаните нокти Мима. 
Приятелката на копривата, на котетата и на всички тайни места. 

Много я жалехме, защото баща й и майка й Стефка вече не живееха добре. 
Христо беше шофьор и караше син Зил. Беше невисок мъж, но здрав, много 
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широкоплещест, кажи-речи колкото каросерията на самосвала, с коса като бу-
кови стружки, с изрязани като на лик върху стара монета черти. 

След много години от вуйчо ми научих как се хвалел Христо с успехите 
си пред жените. Аз, викал, като го надървя, и мога да счупя орех. Да прасна 
отгоре с тоягата си ореха и той да се счупи. Ей затова ме търсят женичките. И 
наистина го търсеха. Шофьор на Зил – през шейсет и четвърта-пета това беше 
голямата работа. Христо изчезваше понякога със седмици. Стефка ревеше. Ли-
цето на Мима се издължи.

Спомням си за една от неговите, на Христо жените, една Божана. Беше с 
дълга пола, която лепнеше по краката й в дъжда, когато Христо я заведе у тях и 
изгони Стефка. Тогава няколко дена Стефка живя у нас. Дойдоха с Мима. Нас, 
трите деца, ни туриха да спим във вътрешната стая на спалнята. Угасиха лампа-
та. Под вратата се подаваше процеп светлина. Оттатък, в другата стая големите 
говореха. Чуваше се как Стефка отвреме-навреме реве.

На тъмно Мима беше по-различна, отколкото на светло, през деня. Хем я 
имаше, хем я нямаше.

– Мимо, спиш ли? – попитах я. Тя не отговори, но по плиткото й дишане 
беше ясно, че не спи.

– Не я закачай – каза брат ми от другата й страна. – Не виждаш ли, че спи. 
– Питай я, да видиш, че не спи.
– Мимо, спиш ли? 
Мима мълчеше.
– Видя ли, че спи. 
– Не спи. 
– А защо не ти отговаря, като не спи.
– Защото плаче. 
– Как ще плаче. Човек като плаче, се чува. 
– Тя плаче наум – казах. – Мимо, нали не спиш?
Мима не отговаряше. 
Оттатък, в голямата стая изтърваха нещо стъклено и то се счупи. Мима се 

претърколи към мен и ме прегърна. И ме нарече с името на брат ми. Брат ми 
стана и светна лампата. Мима криеше лицето си в рамото ми. После изведнъж 
седна в леглото. Очите й изглеждаха тъй, сякаш е плакала, но по тях нямаше 
никакви солени коралчета, никакви солени морски звезди. 

– Чууумата да го тръшне – проточи тя бавно и дебело – като баба Керелез-
ка. Баба Керелезка живееше до мелницата. Тя така кълнеше. Кълнеше попови-
те прасета, колорадския бръмбар, кучетата. За поповите прасета не знам дали 
умираха, защото те живееха под земята, но ако прокълнеше някое куче, кучето 
задължително умираше. Баба Керелезка имаше брада и когато трябваше да ми-
нем край мелницата, тичахме, сякаш ни гонеха биволи. 

– Недей така... да кълнеш – каза брат ми. – Баща ти е. Може верно да се 
тръшне.

– Не ми е. 
– Как не ти е? – попитах. – Нали ще си имаш братче. 
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– Не ща никой. 
– Баща ти е – казах и аз.
– Добре, да не го тръшва. Само малко да се бутне с камиона. Само малко.
След няколко дена онази Божана изчезна, а Христо и Стефка пак се събра-

ха. Ние с брат ми тайно искахме пак да се скарат и да се разделят, че Мима да 
дойде да спи у нас. Понеже бяхме близнаци, си четяхме мислите и понякога си 
хвърляхме дълги изпитателни погледи. Но никога не си казахме мислите на 
глас. После се роди Тихомир, братчето на Мима. А после, колкото и да искахме 
да тръгнем в първи клас на село, мама и татко ни взеха да учим в София. 

Мима – дъщерята на Христо. Виждахме се през ваканциите, но виждането 
протичаше все по-сковано. Тихомир беше станал дебело клатушкащо се бебе. 
Христо и той беше натежал. Слушахме, когато баба и дядо си говореха как хва-
нал Стефка с директора на сиропиталището, един със златни очила и кожена 
чанта, и я смазал от бой. Как започнал да пие. След година-две Стефка и Мима 
заминаха за Русе. А Тихомир остана при баба си и при баща си.

Не знам дали съм бил влюбен в Мима. Не съм се опитвал да чета и мислите 
на брат ми в тази посока. Беше рисковано, защото и той можеше да прочете 
моите. Знам, че тогава, когато живеехме на село и когато цялата година беше 
август, всеки ден се събуждах с мисълта, че днес ще видя Мима. И от това де-
нят ставаше интересен като хвърчило, като пъдпъдъче яйце, като камичка със 
седефена дръжка. Бяхме тайфа от десетина хлапета. Аз, брат ми, Бенко, Мима, 
Петърчо – синът на яйчаря, който събираше картинки от кибрити, Кайчо, кой-
то обичаше да си показва пишката и имаше лице на старец, Илийката, който 
беше по-голям от нас и който измисляше интересни и опасни игри – да драз-
ним биволите, да си лепим светулки по челата, да си направим колиба от сено, 
да пушим фасове, да скачаме в ямата с гасена вар, да запалим огън в най-страш-
ното на дерето, там, където миришеше на леш. След много години, при едно 
завръщане научих, че Илийката бил слабоумен и затова не ходел на училище 
по онова време, а си играел с нас. Най обичахме да играем на челик. Челикът е 
нещо като федербал, само че с пръчки. Ако не внимаваш, късата пръчка, която 
лети като стрела и пада ненадейно от небето, може да ти извади окото. 

След седми клас се завърнах през лятната ваканция на село сам. Брат ми 
остана в София. Баба и дядо вече бяха остарели. Дядо не гледаше пчели, нямах-
ме овце, нямахме кози, само кокошки. Обикалях смаления двор, всички стари 
интересни места, но ми беше скучно. Прерових килера и чекмеджето на дядо. 
Вътре намерих някакви големи книжа с шарки, на които пишеше облигации, 
и едно пистолетче с малки лъскави патрончета в мукавена кутия. И едно чет-
въртито ръбесто шише със стъклена запушалка, пълно с жълта течност. До 
шишето имаше поставени една в друга четири малки кехлибарени чашки. По-
мирисах течността, беше ракия, сипах си в една чашка и я изпих с рязко дви-
жение, като метнах главата си назад. Така бях виждал да правят каубоите по 
филмите. Изведнъж станах смел. Сложих пистолетчето с патрончетата в джоба 
си. Излязох на двора. Запътих се към горната част на градината. Там дворът ни 
граничеше с този на Илийката. Мястото беше глухо, растяха трънаци и повет и 
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можех на спокойствие да изпробвам пистолетчето. Когато наближих сеновала 
на Илийката, отвътре чух странни звуци – сякаш някой се катереше по сипей 
и не му стигаше дъх. Клекнах и се заслушах. Звуците продължиха доста. По 
едно време от сеновала излезе Илийката, накичен със златни сламки. Долната 
му устна беше увиснала и лъщеше от слюнка. Лапна цигара като голям мъж, 
огледа се и рече:

– Илизай ма. Никой не гледа.
Отвътре изскочи едно момиче, което си закопчаваше в движение копче-

тата на роклята. Беше Мима. Беше пораснала. За миг видях голите й бедра чак 
догоре. Не ме видяха и всеки се прибра в къщата си. Прибрах се и аз.

– Мима е тука – каза баба на вечерята. – Обади й се утре, да се видите. Кол-
ко не сте се виждали? Май ще стане вече четири-пет години. 

– Ще се обадя – казах. 
Наканих се чак на третия ден, но Мима си беше заминала за Русе. На Илий-

ката не се обадих. Патрончетата изстрелях отдалеч в покрива на техния сено-
вал. Август свърши и се прибрах в София.

После баба се раболя от рак. Оперираха я. После падна и си счупи тазо-
бедрената става. Взехме я да живее при нас в София. Когато бях в казармата, 
получи удар. Живя още няколко години, като едва се придвижваше, влачейки 
крака си. Аз се ожених, влязох в университета и започнах работа. Понякога, 
когато се прибирах привечер вкъщи, я виждах на прозореца – да седи и да си 
пее; някаква песен, на която съм забравил и думите, и мелодията, само някак-
во чувство от песента е останало; и затова все се заслушвам сега в песните на 
уличните певци из подлезите на София, дано да открия коя беше песента на 
баба. През лятото тя умря. 

След две години и дядо получи удар. Живя още две, без да може да приказ-
ва. Сякаш езикът му беше закован с пирон. Наложи се майка ми и вуйчо ми да 
продадат къщата в далечното село. Купиха я семейство помаци.

Преди няколко години бях командировка в онзи край. Свършихме по-ра-
но с работата и казах на шофьора да минем през село. Спряхме пред хоремага 
да си купя цигари и бири. Чак на третата гърлото ми се отпусна. Вътре беше 
полупразно, само двама-трима мъже с дочени дрехи и бели чорапи дремеха над 
чашите с мента. От тавана висеше намазана с отрова лента, облепена от мухи. 
Лентата мърдаше като жива и бръмчеше. Жената зад тезгяха беше дебела и с 
големи кръгли обеци. Гримът й се беше разтекъл на вадички край очите.

Пътчето към къщи бе същото, както едно време, преди четирсет години. 
Свихме вляво от шосето, спуснахме се през поляната със стария геран в горния 
й край, където играехме на челик. Минахме по мостчето. После по същия тесен 
път след поляната завихме наляво между телеграфния стълб от едната страна 
и дувара от другата. И спряхме пред нас. От черниците стърчаха само чукани.

Семейството помаци ме посрещнаха сърдечно, когато им казах, че съм 
внук на даскала. Казах им, че даскалът е умрял. Баба – също. Бяха отсекли кру-
шата, ябълката и вековния орех. Белокаменните стъпала ги нямаше, имаше 
други – нови, циментови. Попитах за Христо. Мъжът извика силно от двора 

Деян Енев • Разкази
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„Ристу-у-у, ей, Ристу-у-у „. Когато излязох вън на улицата и тръгнах към къ-
щата на Христо, той вече ме чакаше пред вратата. Държеше шише ракия и две 
чашки. Аз го почерпих с цигара. Седнахме на високия праг на портата му – го-
ляма порта, правена да може да мине и камион. Казах му, че вуйчо е в Канада. 
Блъска там, оправя се, но има паркинсон и целият се е сгърчил. Попитах за 
Тихомир. Станал шофьор. Побачкал малко. Катастрофирал. Сетне Христо по-
сочи с рамо избелелия некролог на вратата зад гърба ни и пак си наля.

Погледнах часовника. Трябваше да тръгваме. Изправих се.
– Чакай ва, да занесеш нещо на Софията. Тъй, с празни ръце не бива... 
Христо влезе в къщата и се върна с найлонова торбичка, пълна с орехи. 
– Сичко изсякоха. Само моят стои. Дръж, да носиш на Софията.
А Мима, сетих се изведнъж. Тя какво? 
Какво са спомените? Игра на челик? Песен, на която си забравил и мело-

дията, и думите? Или нещо, което с помощта на няколко кутии цигари и на ня-
колко кафеварки можеш да превърнеш в белокаменни стъпала към един свят, 
който вече го няма. И по които, за да се изкачи читателят, авторът трябва да 
слезе. 

Преди да продължим по шосето, пак се отбихме в хоремага да си взема 
бири за пътя. Докато вземах рестото, ръцете ни с жената зад тезгяха се допряха. 

– Как си, Мима? – попитах.
– Че как? Жега. То не се стои. Веднъж да мине тоя август.
Взех във всяка ръка по три бири, излязох, седнах в колата. Шофьорът по-

тегли. Табелката с името на селото остана зад гърба ни. До София имаше много 
път. Дано бирата да ми стигнеше. 

Скулптура  •  Худ. Кирил Мескин

Деян Енев • Разкази
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Елка Василева

ВЪЗМОЖНОСТ

Свободата –
да бъдеш истинският.
Да изпееш един блус,
да изпиеш един блус...
Да разкъсаш паяжината,
да освободиш пчелата,
да разпръснеш пясъка
на премълчаното,
да обесиш отчаянието,
да впримчиш нищото
в единствения лъч,
пресякъл черното,
да разрушиш
зависимостта от смисъла...
Свободата – да бъдеш себе си.
В контурите
на шеметния град –
да си разумно непривичен,
и неразумно искащ...
Ще можеш ли?
„In vino veritas“ припомня
пресъхналата чаша. 

КОНСТАТАЦИЯ

Стопява се времето в нас,
и ние – във времето...
Очите ни търсят небе,
а земята ни дърпа.
Там, където се сливат пътеките,
руква зелено.
Там, където разделят се,
падат птиците мъртви.
Как болят тези слепи минути,
как болят...
Песъчинките стържат невидимо,
а следите остават.
Невъзможно е утрото,
щом спестени слова ни делят.

ВМЕСТО ЛЕКА НОЩ

В подножието на мълчанието,
в подкорието на тишината
след едно италианско капричио
мога да си измисля всичко!
Аз съм момичето,
разговарящо на езика на птиците
по Сан Марко,
и другото – скрито в зелената 
гугла
над веждите на върха,
обуто със сандалите на лятото
и слязло на брега
да поздрави вълните.
Отдавна бисерите
са напуснали утробите, 
отдавна принцовете 
не събуждат с целувка, 
а жабите...
Те си остават жаби,
докато не ги измисля 
в някаква нова приказка.
Сега съм в подножието на 
мълчанието,
в подкорието на тишината...
И нещо си мисля…
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РАЗПОЗНАВАНЕ

Ти си!

Защото
ме правиш кадифена отвътре
и размекваш бодлите отвън.

Чакам те на улица Любов!

REALITY NOW

Не си подхождам –
не вървя на пейзажа.
Болна съм.
И стихотворението ми е болно.
Нелепо някакво…
Като класически стих
в авангардно списание.
Настигам се
и се задминавам…
Разгръщам се
и се събирам на ветрило.
Изпивам се
и се доливам.
И листа ми е хремав,
и изобщо…
Няма ли кой
да забрани неделите
за самотници?

Елка Василева • Поезия
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КОГАТО СИ ТРЪГВАШ

Погледни ме в очите
и те ще ти кажат без думи,
колко тъмни води са изтекли
от техните кладенци.
А зеленото свършва...
Без слънцето как да подхраня
хлорофила на дните самотни?
Ти бе моето бяло пристанище,
в което умираше бурята,
платната опърлила.
Колко призраци, с вино и сълзи удавени,
се прегръщат сега върху кея?
Погледни ме в очите.
И можеш да тръгнеш
щом нощта онемее.

СПОМЕНЪТ

Той пристъпва на пръсти –
неизменно и тихо.
Притаява се в тъмното
и вика дъжда.
Пропълзява към билото,
дращи с нокти
и пие росата
в утаения цвят
на предзалезно слънце.
Изведнъж се превръща
в прегладняваща сянка
и яде ненаситно
хоризонта и времето...
После пак се снишава,
гъделичкан от облака,
приласкан от светулките
и приспан от щурците...
Той – споменът.
Кристалната топка,
в която душата 
търси покой. 

Елка Василева • Поезия
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Пламен Антов

ТРИ ЕРОТИЧНИ РАЗКАЗА

ЖЕНА НА ПРОЗОРЕЦА

Изобщо не обърнах внимание на мазната усмивчица върху лицето на плеши-
вия тип, дори нехайно отвърнах на намигването му. Малките му очички дву-
смислено наблюдаваха как вписвам името си в тетрадката. Бях уморен, бях 
мръсен и мокър от гадния септемврийски дъжд и единственото, което ме ин-
тересуваше, бе да се добера до някаква стая с легло. 

Стаята се намираше на третия етаж. Тъпият хотел нямаше дори асансьор, 
а коридорът беше тъмен и миришеше на урина от общите тоалетни до стълби-
щето. Стените бяха изподраскани, тапетите – разлепени, а лампите по тавана 
– изпочупени, само една мъждукаше в отсрещния край на коридора. Едва ус-
пях да прочета номера на вратата, втората цифра липсваше и беше дописана с 
флумастер. 

В стаята имаше две тесни изтърбушени легла, масичка между тях, мивка 
с пукнато огледало и избелял гардероб. Миризмата на плесен и урина бе тол-
кова силна, че веднага отворих широко прозореца. Стаята се изпълни с озон. 
Дъждът нежно ръмеше по някаква ламарина отвън. Прозорецът гледаше към 
пуст заден двор. Отсреща се издигаше масивна кооперация, в светещите про-
зорци се мяркаха силуети на щастливи хора. За миг се почувствах като тях, 
част от тях. Ето че си имах собствен прозорец, имах си стая, собствено легло и 
една дълга нощ пред себе си. Имах си бутилка вино в раницата, голям сандвич 
с майонеза и краставички и порносписание.

За миг цялата ми умора изчезна, усещането за мръсно, влага и захвърле-
ност, с което ме бе посрещнал този град. Леглата бяха застлани с груби, про-
горени с цигара одеяла, но чаршафите под тях бяха чисти и приятно хладни. 
Избрах си едно от тях, седнах на него, събух кецовете си, после чорапите. После 
свалих джинсите, якето, тениската. Накрая махнах и слипа. Исках озонът да 
нахлува в мен през всяка пора на тялото ми. Исках да усещам приятния хлад 
на чаршафа.

Ядях сандвича бавно. Предстоеше ми една дълга приятна вечер. Исках тя 
да продължи колкото може по-дълго. Исках да удължавам до безкрай всич-
ко, което вършех тази вечер, всяко удоволствие; да го отлагам. Виното беше 
долнопробно и хубаво. Когато приключих със сандвича, от бутилката остава-
ха почти две трети. Извадих списанието и се настаних удобно върху хладния 
чаршаф. Бях го купил от някакъв павилион на гарата. Прелисвах много бавно 
страниците, като отделях внимание на всяка снимка, взирах се продължително 
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във всеки детайл, изучавах не само половите органи на момичетата, но и ли-
цата им, преди всичко лицата им, сравнявах ги, измислях им биографии, раз-
игравах сюжети (в които, разбира се, бях главният герой). Трябваше да държа 
списанието съвсем близо до лицето си, за да мога да виждам добре. В стаята 
имаше една-единствена крушка – гола и оплюта от мухи. Държах бутилката на 
пода до леглото, от време на време я вдигах и отпивах.

На вратата се почука неуверено. Станах да отворя едва когато чукането 
се повтори. Бях сигурен, че е някаква грешка. Държах списанието с показалец 
между страниците, отбелязващ мястото, до което бях стигнал. Пред мен сто-
еше млад мъж, може би с няколко години по-възрастен от мен и с една глава 
по-нисък. Имаше безцветно лице, движенията му излъчваха мекота, плахост 
и неопределено чувство за вина. Каза ми, че това бил номерът, който му дали. 
Беше явно озадачен от вида ми, макар че аз правех опит да прикрия със списа-
нието най-стряскащите части от голотата си.

– А, да, разбирам – казах и се отдръпнах, за да може да влезе. Изругах наум 
мазния дебелак от рецепцията, едва ли в целия скапан хотел нямаше друга сво-
бодна стая.

– Винаги ли така… – човекът довърши с жест думите си, докато се наста-
няваше на отсрещното легло.

Извиних се и понечих да се загърна в чаршафа.
– Няма нужда… да го правите – колебливо произнесе натрапникът и стра-

ните му поруменяха. – Имате хубаво… имате…
– Да? – опитах се да го насърча.
– Аааа… тук – огледа се объркано оня – нещо мирише… гадно.
– Няма страшно – успокоих го, – преди малко се изпиках в мивката. Мър-

зеше ме да ходя чак в края на етажа.
– Не зная как да… – започна човекът и разкопча най-горното копче на тъ-

пата си шарена риза. – Аз… работя в един супермаркет…
– Чудесно – казах и се наканих да продължа заниманията си. – Ако нямате 

нищо против…
– Не, не – прекъсна ме той. – Всъщност… не печеля кой знае колко, трябва 

да се грижа и за мама. Тя… Както и да е.
– Искаш ли вино?
– Не – каза той. – Да. Не, не… Искам да уточним… нали разбирате… су-

мата…
– Моля? – не разбрах аз.
– Не печеля много, казах ви… Но съм готов…
– Моля?
Човекът свенливо се усмихваше.
– Отдавна не ми се беше получавало така хубаво – призна ми той около 

половин час по-късно, докато се бършеше до мивката. – Често ли… го правиш?
– Никога преди не съм го правил – признах. – Просто свърших парите.
– Искаш да кажеш?… – Той спря да се бърше и ме погледна с големите си 

детски очи. – Но… този хотел… Не знаеше ли?

Пламен Антов • Три еротични разказа
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– Какво този хотел?
– Нищо…
– Попаднах случайно тук. Не мога да си позволя нещо по-сносно.
– С какво се занимаваш?
– Скитам – поясних. – Скитам, пиша разкази. Такива неща… Също и сти-

хове.
– Ооо… – изненада се той. Беше престанал да се бърше и се обличаше.
– Може би ще те опиша някога и теб – добавих. – Теб, мизерния ти живот 

и всичко, което се случи току-що.
– Добре – каза той след кратък размисъл. – Само не споменавай името ми. 

Не искам да огорчавам мама, тя е болна. Казвам й, че се срещам с момиче.
– Няма – обещах. – И без това не знам името ти.
– Така е по-добре.
– Да. Имената са досадно нещо
– Ще оставя парите и си тръгвам.
– Добре.
Той извади голям старомоден портфейл от задния си джоб и започна да 

отброява банкнотите. По едно време спря и ме погледна притеснено.
– Както се разбрахме, нали?
– Колкото дадеш, няма проблем – рекох великодушно. – Наистина страш-

но ми трябват – добавих и взех няколкото банкноти, които ми подаваше, и те 
такива едни смачкани и омърляни като него.

– Мислех да сложа нещо отгоре. Но… тия лекарства на мама, знаеш… 
всичко поскъпва…

– Знам. Радвам се, че ти хареса.
– Ако искаш… мога да ти оставя телефон…
– Няма смисъл – казах. – Утре си заминавам.
– А, така ли… Една жена…
– Какво?
– Една жена ни наблюдава отсреща. Сигурно през цялото време ни е на-

блюдавала.
– Няма значение.
– Е, аз си тръгвам… Ако някога все пак…
– Вече говорихме за това.
Завъртях ключа след него. Списанието лежеше разтворено на пода. Наве-

дох се и го взех; взех и бутилката. Докато отпивах, забелязах жената. По-скоро 
силуета й на отсрещния прозорец. Беше красива, с огромна тъмна коса. Огън-
чето на цигарата й примигваше в мрака като око.

Пламен Антов • Три еротични разказа
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ГОЛОТА

– Престори се, че не я чуваш, моля те, престори се – изсъска в ухото ми Мина и 
се притисна още по-плътно в мен.

Току-що беше слязла от влака и едва бяхме успели да се целунем. Косите й 
миришеха на желязо. Наоколо се суетяха непознати мъже и жени, които също 
се целуваха или с уверена стъпка се насочваха към изхода на гарата. Слънцето 
– огромно, оранжево и леко сплеснато – залязваше над градчето.

Гласът още веднъж извика името ми. Познах го без особени усилия. Идва-
ше някъде иззад гърба ми.

– Не искам да провали вечерта ни – шепнеше бързо Мина. – Нека се напра-
вим, че не сме я чули.

Още усещах твърдите й устни върху своите, топлото й тяло. Цяла вечност 
не бях я докосвал, бях й писал писма – дълги и много страстни; бях писал сти-
хове за далечното й тяло, бях мастурбирал продължително, потънал в спомена 
като в нажежена, изгаряща магма.

Но гласът отново извика името ми – съвсем близо; нямаше къде да се 
скрия…

Не бях я виждал от години, може би затова ми се стори неочаквано със-
тарена. Гледаше ме с кръгли рибешки очи, оранжеви от залеза. Усмихнах се, 
готов да произнеса първата хрумнала ми баналност: здравей, радвам се да те 
видя, никак не си се променила, или нещо подобно. Но една огромна тишина в 
кръглите й очи ме накара да преглътна фразата.

– Мама умря – каза тя. После добави: – Сутринта ми се обадиха.
Никога не успях да свикна с прямотата й, с безпощадните й реплики към 

книгите, които харесвах, с начина, по който не харесваше стиховете ми, с кон-
статациите й в леглото – лаконични, небрежни и убиващи.

Забелязах как в мига, в който прозвуча това отчаяно, безпомощно, обърка-
но, грубо, изпълнено с нежност, равнодушно, истинско като буца пръст „мама 
умря“, цялата досада внезапно изчезна от лицето на Мина. Цялото й лице се 
превърна в нежност. Каза й нещо банално; каза го кратко, тихо и топло. Двете 
се познаваха съвсем бегло. Всяка жена е по някакъв начин заинтригувана от 
другата в живота на мъжа – от предишната или от онази, която идваше след 
нея. И странно – неприязънта винаги е много крехка, по-крехка от цялата им 
сегашна или някогашна любов към него.

– Очаквах го и въпреки това не знаех какво трябва да кажа, да направя. Ос-
танах цял ден сама вкъщи и все отлагах за следващия влак. До последния. Вър-
вях пеша към гарата, вървях много бавно и тайно се надявах да го изпусна…

Смисълът на думите й трудно си проправяше път през пластовете лите-
ратурни клишета и сцени от филми, докато проникваше в съзнанието ми. Не, 
точно това не, точно сега не, бях си помислил в първия момент; точно сега не 
трябваше да се случва това, повтарях си наум и с безпомощна злоба усещах как 
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Мина се отдалечава от мен, жадуваното й тяло, цялата съкровеност между нас, 
която ден след ден бях трупал в неистовата си самота, в очакването си, всич-
ко, което трябваше да експлодира тази вечер… Всичко се отдалечаваше като 
влака, който бавно изчезваше зад тополите. Всичките ми самотни измислици, 
нажеженото ми очакване, цялото й топло тяло, кадифената мекота от вътреш-
ната страна на бедрата, хладните върхове на пръстите й, глезените, езикът. Сега 
тя вървеше до мен – съвсем близо до мен, но внезапно далечна, чужда, защото 
една жена, появила се внезапно от миналото ми, крачеше между нас с нелепата, 
егоистичната си болка.

– Мама беше много възрастна и знаех, че ще умре, но си представях, че ако 
не мисля за това, то някак… няма да се случи. Всъщност беше толкова млада.

Гледах как огромното слънце продължава да слиза над керемидените по-
криви на градчето и усещах как все повече я мразя за това, че, погълната от 
тази смърт, не разбира, че аз и Мина носим – в този момент, докато слънцето 
потъва над покривите, точно сега и точно тук – носим собствените си смърти; 
че те ни дебнат, стаени някъде пред нас, в края на краткия ни живот, за да ни 
отнемат един от друг, да направят всичко сякаш не е било; ние – така млади, 
така живи и топли, жадни, безразлични и достатъчни – така измамно млади, 
измамно живи и топли…

– Всъщност никога не съм имала по-близък човек на света – долитаха през 
пролуките разпиляни парчета изречения. Гласът беше глух и неприятно хрип-
лив. – А последния път, когато бях при нея, мама вече беше толкова стара и 
болна и аз прекарах цялата нощ до леглото й; цялата нощ двете си говорехме 
в тъмното или мълчахме, говорехме за нейната младост, за татко, за другите 
мъже в живота й и изведнъж ми хрумна да й кажа най-еротичното сихотворе-
ние, което знам, най-неприличното, а тя слушаше много внимателно в мрака, 
виждах как блестят широко отворените й очи – тази жена на осемдесет и седем 
години слушаше без да помръдне и аз виждах как бавно се спуска една сълза по 
лицето й; тя сигурно не знаеше, че я виждам, но сълзата блестеше и аз я виждах. 
После мълчахме.

Това била особена нощ, последната им нощ заедно. На другия ден трябвало 
да тръгне за София, чакали я толкова ангажименти. Била спокойна, защото я 
оставяла на грижите на добрата съседка, а тя се грижела добре за нея, била до-
бра жена, от онези, които са създадени сякаш само за да се жертват за другите 
– за неудачния си съпруг, за децата… Всекидневието я погълнало, понякога с 
дни не се обаждала, но й било достатъчно просто понякога да си спомни, че тя 
съществува там някъде… А тази сутрин, докато още посягала към звънящия 
телефон, внезапно разбрала, че нея вече… че е престанало да я има.

Тя говореше по обичайния си начин, бързо, обсебващо и без особено да 
се интересува от нас. Понякога Мина казваше нещо банално и утешително. 
След онова глупаво „Съжалявам“, което бях произнесъл още в самото начало, 
аз мълчах. Мълчах не само защото в подобни случаи никога не съм знаел какво 
да кажа, но и защото исках всичко това да свърши по-бързо, макар да си давах 
сметка, че то, веднъж станало, вече не може да свърши, никога няма да свърши.
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Вървяхме през унил градски парк. Тя предложи да поседнем, за да изпуше-
ла една цигара – да се успокоя, преди да се прибера в онази къща, каза. Седнах-
ме на първата пейка, тя запуши. Наоколо беше почти пусто, само една възраст-
на двойка седеше недалеч на друга пейка. Двамата седяха неподвижно един до 
друг и мълчаха странно.

Последва втора цигара, здрачът съвсем нахлу в парка, възрастната двойка 
стана и си тръгна. Крехките им силуети бавно се стопиха. Ние мълчаливо ги 
проследихме с погледи; после продължихме да седим и да мълчим. Огънчето на 
цигарата й припламваше на неравни интервали.

– Дали вече мирише? – попита внезапно. Каза го по обичайния си начин, 
равнодушно и дрезгаво. Но аз разбрах, че точно това си е мислела през цялото 
време. През цялото време, докато седяхме в парка и тя палеше цигарите си една 
от друга. През цялото време, докато е отлагала да тръгне към гарата. През ця-
лото време, докато е седяла сред непознатите хора в купето или е пушела пред 
отворения прозорец в коридора.

Мина заобяснява нещо, но тя изобщо не я слушаше, прекъсна я и започна 
да говори; разказваше за нейния дълъг самотен живот, за бедността, за само-
тата, за дългото отсъствие на мъжа, за безпощадната ни голота в света, за му-
зиката…

– Зная, че всичко това не ви интересува, извинявайте – каза по едно време 
след кратка пауза. – Но се страхувам да се прибера в онази къща. Там сигурно е 
пълно с чужди хора. Куп чужди хора, които искат да ти отнемат мъката. Съсед-
ки от махалата или далечни роднини, които отдавна съм забравила. А когато 
най-после всички си отидат и останем сами, цяла нощ сами в онази стара къща, 
ще си спомня всички хубави еротични стихотворения, които знам – най-еро-
тичните стихотворения на света. Ще седя в мрака и ще й разказвам за чуждите 
любови, за всички красиви чужди любови. И докато й говоря, ще се напрягам 
да доловя онази миризма. През цялото време ще се напрягам да я доловя… 
Миризмата на нашата голота.
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НОЩЕН ВЛАК

Влакът, като всеки нощен влак, беше полупразен, а купето, в което се настани 
– съвсем празно; може би защото осветлението не работеше. Няколко минути 
по-късно влакът се разклати тромаво, светлините на гарата се стопиха бавно 
назад и в купето стана съвсем тъмно.

Вратата се отвори и на прага се очертаха силуетите на две жени. По-въз-
растната поздрави, попита дали могат да влязат и още преди да чуе отговора му 
простодушно заобяснява как за малко не изпуснали влака, защото объркали 
перона и така нататък.

Позна ги. Беше ги мернал в чакалнята. Направила му бе впечатление по-
младата – с може би дори красиво, но безизразно лице, едро и отпуснато, с ка-
призно нацупени устни, неумело покрити с червило с цвят на кетчуп, а силно 
русите къдрици, огромната панделка в тях, старомодната светлосиня рокля с 
фуста, потънала в бели дантели и воланчета и пристегната в кръста с широк 
бял колан, както и лачените бели обувки й придаваха странен кукленски вид. 
По-възрастната – несъмнено майката – той смътно си спомняше: невзрачно 
същество с безцветни, почти животински, но добри очи, които шареха тре-
вожно наоколо.

По шумоленето на кукленската рокля разбра, че дъщерята се настани сре-
щу него, а другата се сви в отсрещния ъгъл, до прозореца, като не преставаше 
да обяснява как дълго търсили перона, как някакъв погрешно ги напътил в 
съвсем друга посока и как в последния момент един железничар им помогнал…

Той мълчеше. Нямаше намерение да подхваща разговор. Бе се надявал да 
остане сам в това тъмно купе, искаше да обмисли един сюжет.

– А вие, момче, закъде пътувате? – продължи след кратка пауза хрипли-
вият глас с онази простодушна прямота на хората от дълбоката провинция. 
– Защото ние сме за – и тя назова някакво градче или село, което той никога 
не бе чувал, – но в тая тъмница да не вземем да изпущим спирката ние, защото 
човекът, железничарят, дето ни качи на влака, рече, че влакът стои само една 
минута, та ако заспим случайно, господине, да ни събудиш… Нали няма да 
забравиш?

Той обеща неохотно, надявайки се все пак наистина да заспят. Но жената 
очевидно нямаше такова намерение.

– Голям град, ей, голямо нещо! – възкликна тя след секунда-две. – Толкова 
коли, толкова трамваи – да се чудиш как се оправят хората… Да ти кажа ние 
как изпатихме…

И тя обстойно заобяснява как уж взели трамвая, който им казали, но вмес-
то до болницата, стигнали някъде почти извън града, всички наслизали, само 
те останали в трамвая и някакъв пиян ли, ненормален ли… И хайде после още 
два билета за друг трамвай обратно, хайде после още един, та затова и харти-
сали за нощния влак, инак щели да хванат следобедния и вече отдавна да са си 
вкъщи, а не да се кокорят в тъмното, за да не изпуснат спирката… Нали тъй, 
щерко?
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Роклята срещу него прошумоля, колкото да покаже, че е будна.
– А ти, щерко, я вземи си подремни, аз ще гледам за спирката… Много й 

се насъбра на нея, цял ден на крак и с тия високи обуща, а едната даже й стиска 
– ти можеш да я изуеш сега, щерко… Ама трябваше да се отсрамим пред док-
торите, какво като сме от село… А ти, господине, с какво се занимаваш? Да не 
сте и вие доктор, а? Те, докторите, сега взимат много пари. Това й викам аз – да 
вземе да си намери едно докторче…

Той отвърна, че не е доктор, че пише.
– А, то за писане и ние знаем да пишем. Я кажи на господина, щерко, кажи 

де, кажи как те хвалеше учителката…
Дъщерята отново се поразмърда вместо отговор, чу се дори някакво неч-

леноразделно изхъмкване, прошумоляха и дантелите.
– Такава си е тя нашата мома, от мъничка си е срамежлива, почти не при-

казва, хеле пък с момчета… И днеска да видиш ти, докато я придумам да се по-
каже на докторчето, а той едно такова младичко, като тебе досущ, и хубавичко, 
хубавичко… А вие на колко сте години, и вие младичък ми се виждате, по гласа 
де, то инак…

Той поясни, че е на 26 и в същия момент усети как нещо брутално се впива 
в чатала му и започва да мачка озадачения му член. След първоначалния шок 
изпадна в паника. Жената продължаваше да говори някъде в отсрещния ъгъл, 
но той вече не бе в състояние да разбере нищо, думите й се губеха в кънтенето 
на собствения му пулс. Седеше напълно вцепенен. Пръстите на крака й бяха 
учудващо дълги и гъвкави и той усещаше как бързо започва да се възбужда, 
тялото му омекваше и по него се разливаше замайваща топлина.

– …Докторчето я прегледа, много дълго я преглеждá и рече, че нищо й 
няма; нищо ти няма, вика, всичко е наред, напразно сте били, вика, целия тоя 
път, а на мене камък ми падна от сърцето. Хайде, викам й после, да ти купя една 
паста в сладкарницата…

С убийствена, безкомпромисна методичност пръстите продължаваха да си 
вършат работата; той поиска да се изскубне по някакъв начин, да сложи край 
на цялата тази нелепа ситуация, но омекналото му тяло не беше в състояние 
да се съпротивлява, силите го напускаха и той си даде сметка, че всеки момент 
ще свърши – по най-идиотския начин. Най-идиотския начин, който изобщо 
някой можеше да си представи. Изобщо не чуваше думите на майката, пулсът 
кънтеше все по-силно в ушите му. В последен отчаян опит за самозащита той се 
дръпна назад, притискайки плътно гръб в облегалката, но кракът го последва 
мигновено и продължи със смайваща сръчност да работи; и тогава разбра, че 
няма изход, че всяка съпротива е безсмислена и като хапеше жадно недости-
гащия въздух, се отдаде примирено и изцяло на удоволствието – първобитно, 
животинско удоволствие, което продължаваше, продължаваше, продължава-
ше на мощни, изпълващи го докрай тласъци, преди да заглъхне бавно в мрака 
под ритмичното полюшване на влака… После, докато конвулсиите още заглъх-
ваха, в съзнанието му, заедно с неприятното усещане за мокрота, се промъкна 
и самоомерзението.
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– Но какво ти е бе, господине, нещо лошо ви стана май – разтревожи се 
глупавият глас на майката, – да нямаш такова… астма, защото мъж ми, бог да 
го прости, по същия начин…

Той намери сили да се прокашля в опит да създаде впечатление, че просто 
изпитва незначителни затруднения с гърлото. Кракът беше изчезнал, но остана 
неприятната студенина в слабините.

– Преди четиринайсет години си отиде – продължи жената, поуспокоена, 
че проблемът с гърлото му е минал, – ей така си отиде, докато се обърнеш, и 
ме остави с едно дете на ръце… Само аз си знам колко съм претеглила през 
тия години, как съм я отгледала, но слава богу, я каква хубавица стана… И 
докторчето това рече. Я кажи, щерко, кажи на господина какво ти рече днеска 
докторчето, кажи де… Ех, такава си е тя, мълчи си, все си мълчи. И в града ходи 
да учи, три години учи в града, сума работи изпонаучи, но все такава скромна 
си остана. Все си мълчи, мълчи…

Худ. Кирил Мескин

Пламен Антов • Три еротични разказа
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Красимир Бачков

КУРАЖ ЗА ДРУГИТЕ

За да стигне от почти опустялото добруджанско село до Варна, дядо Ильо сме-
ни два автобуса. Вече повече от десет години той не бе напускал дома си и сега 
пътуването му се стори дълго и мъчително. На автогарата в града го посрещна 
дъщеря му и двамата тръгнаха към болницата. Късната и студена есен бе про-
гонила хората от улиците, а във въздуха се носеше мирис на дим и зима. Някак 
странно отекваха стъпките от подкованите му с налчета обуща по тротоара. 
Сякаш бе сам в града. С дъщеря си много не приказваше. Откакто я съкрати-
ха от работа, тя се отчая и някак смали. Трудно я караха само с инвалидната 
пенсия на мъжа й, но тя не се оплакваше. Предпочиташе да мълчи и да гледа 
с присвити очи на всичко. Добре, че поне внукът се издържаше сам в София. 
Там следваше за юрист, като че ли единствено юристите можеха да оправят тая 
скапана държава.

– Такъв мързел, Недке – обърна се той към дъщеря си, – е подгонил хора-
та, че не е за вярване! На стрина ти Параскева къщата я купи един инженер от 
Добрич. И той без работа останал, пък решил да гледа животни на село. Дойде 
самичък, защото жена му не можела да живее в нашия генгерлик, и си купи 
пет кокошки и две овце за дамазлък. Ти я знайш съседската къща с градината. 
Няма и два декара двор, но и той му се видя много. Копна с мотиката, копна 
с лопатата и накрая се отказа. „Не е работа туй – вика – селската! Няма файда 
от нея!“ Две седмици изкара с кокошките и овцете и онзи ден ми ги предлага 
през плета: „Купи ги – вика, – комшу, че се прибирам в града! Види се, от мене 
селянин няма да стане. По-добре да си плащам осигуровките няколко месеца, а 
после да се пиша на борсата“.

– А бе, синко – викам, – аз мойте не смагам да гледам, та твойте ли! Тури 
им ножа, пък си ги носи в града. А тя, селската работа, вярно, не е за лешпери! 

Та заклах му ги, щото и да коли не бил научен, и си замина. И лелината ти 
Пенкина внука и тя не ще да работи! „Затуй ли съм учила висше – вика, – че 
сега да работя? Тая няма да я бъде!“ Сякаш се е родила с висше образование! 
Изхайлази се тоз народ, не е за вярване ти казвам! Ама и що ли да се трепе, като 
накрая все ще е излъган! То рибата от главата се вмирисва! Тъй де.

– Остави тез политики сега! – прекъсна го дъщеря му. – Кажи как ти са 
болките! Не намаляха ли от онуй лекарство?

– Намаляха зер! Всичко си е наред.
– А защо те праща тогава фелдшерът в болница?
– Амчи фелдшерска му работа, значи. Можеш ли го разбра.
– Не е тъй то! На баба Мара дъщеря й каза, че си ходел по нощите из селото 

като някой таласъм. Имал си болки и затуй си обикалял.
– Виж ги ти женорята! С тия големи усти човек в затвора могат да вкарат 

биля! Ами като не ми се спи! Дъртешка работа значи!
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Двамата се наредиха на опашка пред вратата на лекаря специалист. След 
час той ги прие и насочи към рентгена. Там медицинската сестра заяви, че 
трябва да платят официално десет, а неофициално двадесет лева за рентгенова 
снимка.

– Че то си е жива кражба туй! – възмути се старецът. – Как тъй уж десет, а 
искате двайсет лева?

– Иначе не може, дядо! – най-безсрамно се изхили сестрата. – Ако искаш, 
прави си снимка, ако не щеш – недей!

– Вашта кожа хайдутска! – не издържа дядо Ильо и след още две-три псув-
ни тръгна да излиза. Дъщеря му го дърпаше за ръкава, настояваше да се върне, 
но той и не искаше да чуе. – Сякаш те са ми го дали тоя живот! – ръмжеше. – 
Хората някога имаха срам, а тия и очи нямат сега! Как гледат небето с тия очи?!

Отвън на улицата, до входа на болницата, бе приседнал побелял акорде-
онист и къдреше старомодно танго. Пред единствения му крак бе поставена 
кутия от обувки, на дъното на която се виждаха няколко стотинки. Дядо Ильо 
спря до него и запита:

– Наборе, знайш ли Ганкиното?
Акордеонистът побара с длан небръснатата си брада и намръщен отвърна:
– Абе, всичко знам аз, ама става ли да свиря хоро при толкоз болка наоко-

ло?
– Що да не става бе, наборе? – сопна се старецът. – Какво му е наред на тоя 

свят, че и свирнята да е? Ти нали за пари свириш?
– Все от нещо трябва да се живее! – повдигна рамене акордеонистът.
– Ето ти тогаз два лева, да изкараш Ганкиното! – подаде му парите дядо 

Ильо.
Музикантът присви очи:
– Слушай, старец! Ще ти изсвиря без пари каквото искаш, но да не е весело. 

Откакто ме скъсиха от едната страна, хоро и ръченица не свиря. Кажи какво 
искаш да изкарам?

Недка, която до момента следеше безучастно разговора, пак задърпа баща 
си:

– Тате, хайде да вървим! Щото много пари имаш, че ги раздаваш, където 
завърнеш!

– Аз не ви искам парите, госпожо! – засегна се акордеонистът. – Мен, от-
както ми отрязаха крака, нищо не ми трябва вече! Ни дом, ни жена, ни деца, ни 
пари! Нищо, мамка му и живот! Такъв никому не съм нужен!

Дядо Ильо изведнъж неочаквано се съгласи да се върне в болницата. Поеха 
обратно към рентгена и направиха снимките. След няколко часа, късно следо-
бед, лекарят деликатно обясни, че старецът е сериозно болен. Туморът, който 
му бяха открили, не бе образувал метастази, затова трябвало да се правят дру-
ги изследвания. Можело да е доброкачествен и тогава щели да предприемат 
едни мерки, а в обратния случай – други. Всичко това струваше доста пари и 
време, а дядо Ильо трябваше да остане във Варна поне една седмица. Старецът 
прие диагнозата спокойно и махна с ръка:
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– Тя мойта е лесна работа, докторе! Лятото навъртях седемдесет и една и да 
река още днес – хващам си пътя към дядо Боже. К,вото съм взел до сега – стига 
ми!

– Ама недей така, тате! – със свито гърло изрече дъщеря му. От навлажне-
ните й очи се търкулнаха две бистри сълзи, които тя дори не усети на лицето 
си.

– Благодарим! – вече от вратата каза дядо Ильо и напусна кабинета. След 
него бавно и унесено излезе дъщеря му. Навън, при акордеониста, старецът се 
спря отново и въздъхна:

– Кажи каква да я правим сега бе, наборе?
Еднокракият изплю угарката от цигара, залепнала на устните му, и тихо 

подхвана началните тактове на кръшна ръченица. В очите на дядо Ильо блес-
наха искри:

– Ха така бе, човече! Де натисни, де!
Акордеонистът отпусна ръце и измъкна отнякъде малка бутилка с ракия. 

Надигна я, отпи глътка и подаде шишето на стареца:
– Пийни, старче! Всичко в тоя живот е лъжа!
Дядо Ильо сковано приклекна и остави шишето до кутията със стотинки, 

без да е вкусил от ракията. Помести си шапката и погледна към дъщеря си:
– Ти си върви, Недке! Прибирай се! Аз ще си похортувам с човека и после 

ще хвана рейса за село. За мен не се тревожи!
– Ама как тъй бе, тате?! – възрази дъщеря му. – Нито вкъщи си идвал, нито 

нищо! Няма да те оставя тъй!
– Върви, върви! – стросна се той. – Няма да се оплакваме един друг двамата 

с мъжа ти я!
– Ама тате!
– Казах вече! – свъси побелелите си щръкнали вежди дядо Ильо. Дъщеря 

му се помая, помая и тръгна несигурно. Докато стигне до ъгъла на улицата, 
се обръща няколко пъти, спря за момент, а после дребната и превита фигурка 
просто изчезна. С леко одрезгавял глас дядо Ильо запита:

– Та какво казваш за живота?
Еднокракият облиза устни, бутна акордеона тъй, че той въздъхна с някол-

ко глухи акорда, и отряза:
– Лъжа е всичко, мамка му и живот! Всеки ден се будалкаме за тоя, дето 

духа. Няма справедливост на тоя свят! Да знаеш откога всичко ми е омръзнало!
– Че то има лесно бе, наборе! – засмя се старецът. – Едно въже и един здрав 

клон ще те отърват от всичко!
– Тоя лек и аз го знам, но за него трябва кураж, а аз го нямам!
– Право казваш! Не си много куражлия, щом едно хоро те е страх да из-

караш. Ми то не за тебе бе, наборе, за хората посвири! Ако не друго, то поне 
душата на някого можеш да стоплиш. А не е малка работа туй! Ех, аз да можех 
да свиря!

Акордеонистът нервно запали нова цигара и през стиснати зъби промъл-
ви:
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– Пука му на някой за мене и тебе, старец! Всеки гледа себе си! Ей за туй 
сме на тоз хал! Човещина няма, е-е-й!… Обаче за тебе ще намеря кураж за едно 
хоро!

Той опъна акордеона и неочаквано мощно, сякаш цял живот сбирал сили, 
подхвана хорото. Дядо Ильо се надигна и запристъпва на едно място в ритъма 
на музиката. Наоколо минаваха угрижени и свити от студа и неволите хора, 
поглеждаха с недоумение към двамата и отминаваха с плаха, открадната от 
тъжната есен усмивка. Рядко преминаваха лъскави коли, зад черните стъкла 
на които не се виждаше никой. Един по-силен порив на вятъра подхвана шепа 
жълти листа и ги завъртя във фуния към небето. После утихнал, вятърът спус-
на листите над акордеониста и стареца, бавно и нежно, като божия милувка.

ЛЕПКА

През пролетта на границата при Дуранкулак се роди кученцето Лепка. То бе 
жълто-кафяво на цвят, винаги усмихнато и готово за игра. Тръгваше след всеки 
човек, минал край него, и закачливо го сподиряше на територията на гранич-
ния пункт. Сигурно затова митничарите го кръстиха с това смешно име. Лепка 
нямаше нищо породисто в родословното си дърво, но притежаваше толкова 
чар, че дори строгият началник на митничарите се усмихваше, когато кученце-
то тръгнеше подире му. От малка Лепка свикна с многото различни хора, които 
преминаваха от едната държава в другата. Тя играеше с всички, въртеше опаш-
ка и дяволито се закачаше, докато един ден в средата на юни не срещна Зрънчо. 
Той бе около тридесетгодишен, брадясал пройдоха, облечен в бяла тениска и 
скъсани дънки. На границата бе дошъл, защото просто искаше да я види. Из-
раснал в бедна къщурка, сред много овощни дървета, в покрайнините на мал-
кото градче Провадия, той никога не бе ходил в чужбина, работеше от време 
на време, каквото му падне, и много не признаваше закон, ред, авторитети и 
всякакви условности. Беше свободен и див като глухарчетата в полето, които 
можеха да летят с малките си бели пухчета, накъдето си поискат. Минавайки 
едва ли не за градския луд, Зрънчо си бе отвоювал свободата, да говори и прави 
каквото си иска, без някой да го взема насериозно. Всъщност той си бе напъл-
но нормален и даже доста надарен в някои области, които много момичета и 
жени успяха да оценят, по времето когато техните приятели и мъже бяха заети 
с правенето на бизнес и кариера. Името му беше Кънчо, но всички го наричаха 
Зрънчо, защото много обичаше да си похапва от вкусните царевични пръчици, 
особено когато под ръка му се намираше някоя и друга бира.

Лепка първо го подуши и завъртя опашка. После го подкани да си поигра-
ят, като го захапа леко за крачола, но тъй като той не й обърна нужното вни-
мание, тя излая високо и отривисто. Зрънчо се засмя и я погали по главата. От 
ласката премина някаква искра. По някакъв необясним начин Лепка усети, че 
този човек ще е неин господар занапред, и затова легна разтреперана и покор-
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на в краката му. Мъжът й подсвирна и двамата тръгнаха по шосето обратно. 
Зрънчо беше видял границата и тя не му хареса особено. Сега се връщаше в 
Провадия и кучето можеше да му прави компания по дългия път. Денят бе 
слънчев и топъл, младото жито, полюшващо се тежко наоколо, започваше да 
изсветлява с оня пастелнозелен цвят, който след седмица щеше да олекне до 
жълто, лястовичките прехвърчаха над стария асфалт и ловяха мухи и изобщо 
всичко бе свежо и приятно като в най-обикновен юнски ден. Човекът и кучето 
не бяха минали и километър, когато ги застигна микробус и спря до тях. През 
отворения прозорец се усмихна красива жена с кестенява коса и лешникови 
очи и на лош български запита:

– Коспотине, къде тука най-бръз пат са море? Иска ходи там!
Зрънчо се усмихна и посочи през нивата. Само на няколко километра от 

тук играеха отблясъците на слънцето по избелялата синева на морската шир. 
Жената се засмя:

– Ас вижда море, но не знае пат то там! Ти знае пат?
– Зная, зная! – отвърна Зрънчо. Той, разбира се, не знаеше никакъв път, 

но като типичен бродяга разбираше, че всички пътища наляво от главния, не-
изменно водеха до морето. Пък и все пак беше българин, сиреч туземец. Не 
биваше да се излага с това, че не знае толкова просто нещо като един път до 
морето. В канавката на шосето наблизо пасяха спънати два коня. Наоколо не се 
забелязваше техният стопанин. Зрънчо отиде при единия, освободи го и така, 
както си беше без седло, го яхна.

– Карайте след мен! – махна с ръка той. Микробусът избръмча и потегли, 
но веднага след това свирна с клаксона и спря. От него слезе жената и развъл-
нувана запита може ли да поязди другия кон. Щяла да си плати за това. Тя му 
подаде десет долара и обясни, че нейните приятели ще я снимат с камера от 
буса. Зрънчо пое дълбоко въздух. Такава жена не бе срещал скоро. Очите й 
блестяха с такъв живот и така го привличаха, че той почти не забеляза строй-
ните й дълги крака, нито великолепните гърди, които се повдигаха примамли-
во и сякаш го канеха да ги погали. В някакъв унес той скочи от коня, отвърза 
другия и й помогна да се качи. Тя доста ловко се намести на гърба му и, здраво 
хванала гривата, потегли напред. Двамата яздеха конете в лек тръс, а зад тях 
подскачаше Лепка и бръмчеше микробусът. От люка на покрива му се показа 
мъж, който снимаше с малка камера. Така стигнаха до първия черен път вляво, 
който пресичаше житата в посока към морето. Двамата ездачи с кучето спо-
койно се понесоха по него, а микробусът с доста зор, като си откъсна ауспуха 
по стръмния наклон на канавката, ги последва. Не изминаха и стотина метра 
обаче, когато на пътя блесна водата на голяма локва. Микробусът спря пред нея 
и започна да надува клаксона, а жената, отишла вече доста напред, само помаха 
с ръка и продължи да язди. Шофьорът на микробуса даде рязко газ и потегли 
през локвата. Още нестигнал и до средата, бусът затъна и спря, като започна 
да боксува. След това угасна, вратата се отвори и от там с навити крачоли на 
краката в мръсната вода внимателно стъпи шофьорът. Мъжът с камерата го 
снимаше и нещо бързо говореше, когато при тях пристигна запъхтян циганин 
с тояга в ръка.
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– Къде, бре? – пенеше се мангото. – Що ми свихте конете? А? Сега ще викна 
полицията! Душмани такива!

Чужденците започнаха нещо да обясняват, циганинът започна да настоява 
за пари и като видя, че тоя с камерата му подава банкнота от пет долара, съвсем 
се развихри. Закрещя за международния съд в Страсбург, за нарушените му 
права и искаше още пари.

В това време вятърът вееше буйните коси на непознатата, очите й пареха 
душата на Зрънчо, а Лепка сърдито пролайваше зад конете. Така стигнаха мор-
ския бряг. Тук плажът бе доста широк и се проточваше, докъдето стига погле-
дът. По пясъка се гонеха кълбетата на няколко сухи бодила, гларусите отегчено 
крякаха и мързеливо подскачаха до самите вълни. Жената скочи от своя кон и 
отиде до водата. Загреба с шепи и изми лицето си. Прекара пръсти през косите 
си и погледна Зрънчо. Той не разбра как слезе от коня, отиде до нея и я целуна. 
Тя се отпусна в прегръдката му и той усети топлото и отдаващо се тяло. Небето 
се завъртя и ги повлече към себе си. Само Лепка, застанала встрани, се чудеше 
какво да прави, но, тъй като бе умно куче, реши, че не е нейна работа да се меси 
на двамата, дето тъй сладко се бореха по пясъка. Подви крака и се отпусна. Под 
носа й малък бръмбар дърпаше дълга пръчка. Тя изръмжа тихо, но бръмбарът 
не й обърна внимание. Лепка сложи глава на предните си лапи и притвори очи.

От съня я изкара гълчавата на човешки гласове. Тя се надигна и излая. В 
далечината се виждаха фигури на хора, които бавно приближаваха. Лепка оти-
де при Зрънчо и го близна по ръката. Той я погали и се надигна на лакът. Видя 
идващите хора и каза на жената до него:

– Твоите идват да те прибират. По-добре се облечи!
Жената усмихнато му намигна, бавно стана и започна да събира разхвър-

ляните си по пясъка дрехи. Голото й тяло се навеждаше и мамеше с щедрите си 
извивки. Циганинът затича към тях и завика със светнали очи:

– Леле, майко! Дръжте ме, че ще падна! Ах каква жена, майко! Ах, не ми 
се живее вече! – Той не обърна внимание на намерените си коне, а като обез-
умял се приближаваше към жената. Чужденците се бяха спрели и намръщени 
гледаха всичко. Тоя, дето снимаше, държеше камерата в ръка и през ум не му 
минаваше да я използва. Едва когато кучето захапа циганина за крака и той го 
удари с тоягата, операторът се сепна и започна да снима. Лепка не позволи на 
натрапника да приближи до жената и Зрънчо, но тоягата я удари няколко пъти 
и накрая строши гръбнака й. Кучето изскимтя от болка и повлече с мъка зад-
ницата си. През това време Зрънчо беше станал и спокойно закопчаваше дън-
ките си. Наведе се над умиращото куче, погали го по главата и изгледа тримата 
мъже. В погледа му проблесна нещо черно, той отиде при циганина и с един 
юмрук го просна на пясъка. Взе тоягата от ръцете му и я захвърли в морето. 
После тръгна към чужденците. Едва облякла нещо върху себе си, жената заста-
на пред него, като повтаряше:

– Не има нужда! Недей, недей!
Зрънчо я отмести внимателно, взе камерата от чужденеца и я запокити 

след тоягата във водата. После се върна при Лепка и клекна до нея. Животът в 
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кучешките очи бавно гаснеше, с толкова обич и болка, колкото не можеше да 
сбере целия широк свят наоколо. Зрънчо преглътна, усмихна се тъжно и въз-
дъхна. Циганинът стана, избърса кръвта от разбития си нос и като мърмореше 
и се заканваше, отиде да си прибира конете. Двамата чужденци с жената между 
тях тръгнаха към пътя. От време на време тя се обръщаше и дълго гледаше 
назад. Слънцето все тъй приятно напичаше, а вятърът гонеше бодлите и една 
смачкана зелена банкнота по пясъка.

ПЕПО

Историята за Пепо звучеше почти като виц. Никой нямаше представа каква 
стока е той, когато пристигна от България в Щатите. Покана му бе пратил Вальо, 
който случайно се запознал с него на Златни пясъци през отпуската в родината. 
Пепо се изтърси с две чанти багаж у Вальови, без да знае и дума английски, и 
зачака да го уредят за работа. Тъй като бе с туристическа виза и не можеше да 
си изкара сошъл, шофьорска книжка и какъвто и да било въобще документ, му 
предложиха да стане чистач на магазини. Той категорично отказа, защото имал 
язва на стомаха. От химикалите щял да се разболее съвсем, затова продължиха 
да му търсят друга работа. Впоследствие отказа да работи в химическо чистене, 
в хотел и в ресторант. Лежеше по цял ден на леглото във Вальови, бъркаше си в 
носа и чакаше по-добра оферта за работа. След два месеца домакините вдигна-
ха ръце от него и му отказаха по-нататъшно гостоприемство, което провокира 
Пепо и той реши да им покаже какво се казва предприемчив български дух. От 
Олмарта си купи за 19 долара машинка за подстригване, два гребена и голя-
ма лъскава ножица. До техния квартал край улицата имаше голямо заградено 
място с фургони – къщи, които от две години стояха необитаеми. Принадле-
жаха на богата възрастна негърка, живяла в съседния щат Джорджия и след 
смъртта й непотърсени от никого. Пепо пешком си примъкна чантите до един 
фургон с широко отворена от махленските хлапета врата и се настани в него 
като стопанин. Доста сръчно си свърза тока и водата и закачи голяма табела, на 
която с няколко грешки написа „Фризьорски салон – само 2 долара“. Клекна на 
прага и зачака клиенти.

Едва в края на първата седмица някаква възрастна негърка със странен 
блясък в очите спря стария си пикап и нещо го запита. Той се ухили като пъ-
пеш и я покани да влезе с дълбок раболепен поклон. Това подейства и жената се 
престраши и седна в креслото, което Пепо бе довлякъл от пункта за рецикли-
ране на стари вещи. Включи машинката и смело й обра врата. Понеже му се 
стори, че край едното ухо е взел повече, намали и край другото, но резултатът 
съвсем се влоши. За по-сигурно я очатка и малко с ножицата, но сега главата 
й цъфна като зелка. Той я наплюнчи там, където стърчи, залепи космите и ги 
приглади, но те, твърди като тел, отново щръкнаха. Пепо въздъхна. Налагаше 
се да ореже всичко. Острига задната част на главата й като на новобранец, оф-
орми я край ушите като рапър и с останалата като птиче гнездо на главата коса 
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я пусна да си върви. Дъртофелницата се попипа несигурно по главата, защото 
явно й бе студено на скалпа, но понеже нямаше такъв излишен лукс като огле-
дало, за да се види, чинно си плати двата долара. Пепо я изпрати и веднага оти-
де в магазина да пазари. Купи една торба картофи и няколко малки хлебчета, 
за да си осигури поне храната за следващата седмица. Връщайки се, забеляза 
пикапа на старата жена, от който слизаха няколко деца и възрастен побелял 
негър, който се удряше с две ръце по коленете и се смееше неудържимо. Бабата 
седеше на седалката и само мяташе гневни погледи наоколо. Щом съзря Пепо, 
тя излезе от колата и като бясна се развика. Явно му бе ужасно сърдита и ис-
каше саморазправа, но мъжът й я озапти и набута отново в пикапа. Пристъпи 
към Пепо с бутилка уиски, завито в книжна кесия в едната ръка, и банкнота от 
10 долара в другата. Подаде му ги и обясни, че е много доволен от прическата 
на бабата. Била страшно секси и в момента било много модерно да имаш такава 
прическа. Щял да желае същите прически и за внуците си. Като насън самоу-
кият бръснар ги настърга по вече изпитания метод, а хлапетата пищяха от въз-
торг и се радваха от сърце. После се качиха в пикапа и изчезнаха, а Пепо остана 
да гледа след тях с глътка уиски в стомаха и две десетдоларови банкноти в ръка.

От този ден бизнесът му потръгна стремително като курса на акциите на 
преуспяваща фирма. Цялото чернокожо население от Ладсън през Даутаун до 
Маунт Плейзънт се извървя в очукания фургон, за да бъде обезобразено до 
неузнаваемост от двете леви ръце на Пепо. По някое време той прецени, че не 
успява да се справи с непрекъснато нарастващия поток от клиенти и вдигна 
цената на пет долара. Постъпката му имаше обратен ефект. Запристигаха и по-
богати чернокожи, с луксозни кадилаци и ягуари. Цената естествено скочи на 
десет долара и тогава се появи първият бял клиент. Беше млад, съвсем трезвен 
и с прекрасна коса младеж. На Пепо чак му дожаля за него. След кошмарната 
прическа, която явно го удовлетвори, тежко пристъпи възрастен полицай, с не 
повече от петнадесет косъма на главата. Нашият човек го острига нула номер и 
отказа парите, но полицаят въздъхна доволно, поглади се по главата и му пъхна 
двадесет долара в джоба. Сподели, че от казармата до сега не са го подстригва-
ли така добре. Черните винаги първи подушвали най-добрите места за всичко. 
Естествено Пепо не разбра и бъкел от казаното. Изпрати го и още същата вечер 
реши да преброи авоарите си. За негово най-голямо учудване за малко повече 
от два месеца бе спечелил почти седем хиляди долара. Като видя толкова пари в 
ръцете си, той си поръча такси и с двете чанти в ръце взе първия самолет за Ню 
Йорк. От там бързо направи връзка и на другия ден вече бе в България. За два-
три дена разплати всичките си ранни дългове, а после откри малък фризьорски 
салон на главната улица в родния си град. Ателието носеше популисткото име 
„Американска мода“. Резултатът, разбира се, не закъсня. През първата седмица 
го биха само два пъти, а през втората, освен боя, му строшиха и витрината на 
салона. Той се оттегли в дома си, размишлява цял ден и стигна до извода, че 
още много ни трябваше да стигнем американците. Извади пътните чанти, по 
които още висяха етикетите от различните летища, и реши, че да прескочи от-
ново до Щатите, сякаш не бе лоша идея.
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                    Белгийски поети

Одилон – Жан Перие
(1901 – 1928)
Белгийски поет с изключителна дарба, починал само на 27 години. Автор на стихо

ве, в които ясната класическа форма не стеснява силното и нежно лирично чувство; 
озарението на модерно светоусещане търси отговор на вечните въпроси.

ДА ОСТАРЕЕШ

 Той пие кафе и се смее
   Тъжен е и небръснат
   Само шест години младост
  (Мъж без любима и радост
      кафето дали е сладост?)
 Молба… и не бъди със мен
Изящни са обречените хора.
 (Само шест месеца младост)            
  Мои бели ръце безделни  
 Тук, някъде, утре, навсякъде
                  Още шест дни
 Още шест часа вече си тръгвам
             За кого говорите Вие
      Тук е чашата от която пиеше.

Из стихосбирката „Нашата майка – градът“

  Превод от френски Елена Коматова
        и Людмил Попов
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Жак Лакомбле 
Световноизвестен художник и 
поет сюрреалист. Картините 
му могат да се видят в почти 
всички музеи за съвременно из
куство. Издател на списание 
„ЕДДА“ – журнал на сюрреали
зма. През 2009–2010 г. в Париж, 
Брюксел и Бретания са органи
зирани негови ретроспективни 
юбилейни изложби. Един от най
видните романтични и своеоб
разни поети на Белгия.

ИЗ ЦИКЪЛА „ПОСЛЕДЕН ГЕРБ“

За Вилие де Л` Исл – Адам

И падна чисто златният воал –
тоз, който утолява жажда
от дланите – ах, заслепени длани –
на превозвачите на думи.
– За да се украси със него –
гола скала се появява
и бледо-розова тя счупи
теорията на слънчевия спектър.
          
Само по камъка надгробен
светкавица едва изгрява
Над пролив тих – да озарява
небесното светило вдига котва.
Напразно – като сомнамбул
И мрачно се клатушка корабът
И от това, че искаше да позове безкрая
угасва острието, хвърлено ОТВЪД.
     
Избраник – принц на своето падение,
поетът тъй открадва невидимото. 
И пясъка от черното поле,
емблема на небитието. 

От книгата с поеми „Неподвижният пътник“, 2001.
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ИЗ ЦИКЪЛА 
„ПОСЛЕДНА ПЕСЕН“

На странстващия пленник
от рояци във изгнание,
тръпчиво зее гробът на една следа;
И на отсъстващото тяло –
двойникът загатнат –
където люби се
единствено в плът от слова –
Там само още споменава
Една угаснала легенда – тиса,
упорно, който зад ограда
е още там – на изоставеното
пусто място.
И няма полет в кръг да подсини нощта, и нищо не трепти в безкрайна 
мрачина.
И вятър уморен,
че той не бие в истинския риф –
горчив, последен рев,
като че завеща
на кораба разбит. Не беше ли от страст?
А за платно – вдигна отчаянието на лодката спасителна завчас – той 
вятъра.
В притихнало море тъй дълго тлее нощ. Пожар оловен, бледосин не идва 
ярък пламък, алчно да го разгори.
................Нощна глъб....................
.................Скиталчески акорди........

Point de jour • худ. Жак 
Лакомбле

Белгийски поети
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И заблуждаваха там 
само моите сетива 
мелодиите мъртви, морни..........

От смъртно бледа грижа
по непробуден сън,
без сънища –
на одъра на вехтите води –
аз бягам от часа на черната звезда,
когато огънят мълчи
  в изнурените слова.
Изтрит е даже знакът на тайните сезони, 
под кожената подвързия неми. 
Лежат, погребани слова. 
От сенчестата страница
  Изгубих си ключа 
И влизам в края бял 
на обгорената от гръм гора.

Но, уловена в китката на залеза 
– в нея живея аз –
 една сълза!

Зърно зора
 от смътния грабеж....

И в кула от стъкло аз бдя
да не загине никога 
 името – дъх
  пробуда.

Там блян
напразно още вдига 
замък от бриз. 
И в бездна лее
 своята градина
  от сиви рози.

 От книгата „La nuit defenestree“, 2009.

Есен в Броселианд • худ. Жак Лакомбле
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Андрея Соденкамп

Андрея Соденкамп (1906–2004) е съвременна белгийска поетеса. Един от найзначи
мите и красиви гласове в съвременната френскоезична поезия. Четена и ценена, обича
на и многократно награждавана с найпрестижните награди за поезия.

ЗЕМЯ
(откъс от книгата „Света земя“)

В моя роден край, казват хората, едно време гората идваше безгрижно, 
тя леко пристъпяше с дърветата.

Днес нищо не остана тук – само земя като кърмилница с пшеница; земя, 
тъжна като домашно животно.

Сънувам понякога тази старовремска гора, която идва нощем, за да 
улови дома ми в своя зелен кафез и се пробуждам между нейните приказ-
ни птици.

О, тъжна земьо, вдовицо на дървото – помниш ли още своята булченска 
премяна, своите засенчени очи, ... или как леко преминава сърне по твоята 
грижовна глина. 

ПРОЛЕТТА

Още пази пролетта 
долу до баира, 
лик от сухи дървеса, 
а сокът напира.

Малка шипка в нов е цвят, 
Отгоре до долу 
цялата е в бяло. 
А блестят водите, 
във цвят греят клони. 
Светът благ въздиша 
радостно и волно. 
Върба русокоса, 
тъй е златнокоса –
с въздуха се слива –

чак и не се вижда 
във небето синьо, 
на места размито 
с гарвани щастливи.

Превод 
от френски:
Елена
Коматова

Белгийски поети
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Из страниците на „Семейна Европа“ 
в Годината на полския нобелист 
Чеслав Милош

2011 е обявена за Година на Чеслав Милош в Полша. Навършват се 100 години от рожде
нието на полския нобелист, считан за биограф на XX в. Роден в малкото литовско сел
це Шетейни, Милош поема пътищата на преселението от променливата историче
ска карта на Литва и Полша към Франция и Америка (където става преподавател по 
полска литература в Калифорнийския университет). Носител на необичайна биогра
фия, Милош дава отговори на много от въпросите, свързани с историята и идентич
ността не само на творцитепреселници и емигранти, но и на народите, континен
тите и идеологиите. В България са преведени досега книгите му „Поробеният разум“, 
„Долината на Иса“, „Крайпътно кученце“ и множество стихове. Книгата му „Семейна 
Европа“, в която Милош разказва своята биография във връзка с биографията на Ев
ропа и нейните „семейнородови“ очертания, още не е издадена на български език. Чрез 
преводите на полониститемагистранти от специалността „Славянска филология“ 
(с полски език) във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, правим част от нея достъпна за 
българския читател.

М. Григорова

Чеслав Милош

СЕМЕЙНА ЕВРОПА

Родното място

Векове наред, докато край Средиземно море се въздигат и падат кралства и мно-
гобройни поколения си завещават рафинирани забавления и грехове, моят ро-
ден край бил дива гора, чиито брегове посещавали само викингските кораби. 
Намирал се отвъд обсега на картите и принадлежал към приказките. Никога 
впрочем не се е налагало този малък полуостров, който днес намираме, прокар-
вайки пръст от Копенхаген на изток по дължината на северните покрайнини на 
Германия и Полша, да бъде често споменаван от хроникьорите. Изолираността 
от комуникационните пътища определя постоянния му характер на един от най-
отдалечените анклави, където времето тече по-бавно от другаде. Със сигурност 
обаче, когато Платон пише своите диалози, страната била вече част от междуна-
родния търговски обмен. Оттам произхожда и прозрачният амбър-кехлибар със 
застинало в него насекомо. Кехлибарът, предаван от ръка на ръка като предмет 
за размяна на дивите племена, изминал дълъг сухоземен път по протежението 
на Днепър до Черно море, докато стигне до Гръцкия архипелаг. Откриван при 

Юбилей



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 287

археологически разкопки, днес той ни позволява да предположим как в основни 
линии, вертикално – от юг на север – са се придвижили някои завоевания на 
бронзовата и желязната епоха. Само по този начин жителите на прибалтийската 
гора са давали знак за своето съществуване до момента, когато, в края на Сред-
новековието, се превръщат в скандал за християнството. Лесно е да разберем 
защо, след като по това време умовете са погълнати от разпространяването на 
правата вяра, а борбата с неверниците е основна тема в рицарските песни и ле-
генди, провинциите, в които светлината на Евангелието никога не е прониквала, 
представляват заплаха и навеждат на мисълта за неизпълнен дълг. Следователно 
и Европа е имала своите червенокожи. Напомняли за себе си с непрекъснати въ-
оръжени нападения, появявайки се и изчезвайки еднакво неочаквано в своите 
скривалища. Езикът им бил неразбираем за заобикалящите ги славяни, равни-
щето на техническото им развитие, ако съдим по въоръжението, било по-ниско 
от това на противниците им. Тоягата, дървеното копие и обшитият с кожа щит 
се изправяли срещу щика и желязната броня, но тази изостаналост била компен-
сирана от бързината на маневрите. Тогава за първи път се появява общото име, с 
което са наричани тези племена: литва. Трудно е да се каже в каква степен можем 
да употребим термина „варвари“ за тях, имайки предвид недостатъчния брой 
писмени източници и едностранчивите християнски схващания. Притежавали 
са доста сложна религиозна организация, основана на жреческа йерархия, която 
постепенно навлиза във фаза на държавно устройство, разширявайки своята те-
ритория. От 1228 година, когато мазовският княз се обръща за помощ1 към кръс-
тоносците и заселва техния орден на територията, наречена по-късно Източна 
Прусия, приличащите на танкове западни рицари, носещи върху желязото бели 
плащове с черен кръст, стават основен враг на литовските племена.

Всичко това се случва много отдавна, но битката с последните езичници в 
Европа се съхранява в колективното съзнание, наистина мъгляво, но достатъчно 
силно, за да присъства дори в някои католически катехизиси от наше време. Така 
в Christenfibel2, дело на двамата немски филолози – Пипер и Раскоп, четем „Едва в 
този втори период новите народи влизат в лоното на църквата: от XIII век ри
царите на Кръстоносния орден воюват на западните граници и се борят в име
то на църквата и кралството. Завладяват прусите, водят битки с литовците, 
проникват в Латвия и Естония, и достигат чак до езерото Пейпус.“

Може би тук е мястото да отбележим, че точката, в която се раждаме, пра-
ви възгледите ни различни от възприетите някъде другаде. Дори и най-древ-
ните трагедии тук траят по-дълго, защото живеят в пословиците, в песните, в 

1  Рицарите от Кръстоносния орден са доведени по полските земи от княз Конрад 
Мазовецки. Орденът трябвало да помага на княза в борбата с опустошителните 
племена на прусите. В замяна кръстоносците получават Хелминската земя. Скоро 
обаче самите те започват да нападат полското население. Нещо повече, фалшифицират 
документ, в който Конрад се отказва от всякакави права над придобитите от тях земи. 
Този фалшив документ става основа за издадената от папа Григорий IX була, лишаваща 
княза от управление на придобитите от кръстоносците земи. 

2  Християнски буквар (бел. пр.).
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предаваните от уста на уста разкази, които по-късно се превръщат в готов ма-
териал за литературата. Картината на външен мрак, на периферия, през която 
преминават благородните мисионери-ентусиасти, е толкова силно вкоренена в 
съзнанието на немските теолози, че са решили да я включат в уроците на пра-
вата вяра. Още от дете виждах тази картина в по-различна светлина. Епопеята 
на християнското мисионерство в същността си представлява епопея на убий-
ството, насилието и разбойничеството, а черният кръст задълго остава символ 
на бедствие по-страшно от чумата. Затова всичките ми симпатии са били на-
сочени към „благородните диваци“, които бранят своята свобода и осъзнават 
какво защитават, защото там, където Кръстоносният орден е печелил победа, 
той е градил свои замъци и е превръщал населението в работещи за него роби. 

Книгите, описващи героизма на езичниците, пълни с близко звучащи наи-
менования на местности, трябва да са оставили дълбока следа в психиката ми, 
защото попадаха в моите ръце и в ръцете на връстниците ми във възрастта, 
когато се формират рефлексите. Последица от тези уроци със сигурност е ин-
стинктивното отвращение към замаскираното с идеология насилие и извест-
ната доза скептицизъм към правотата на всички цивилизатори. 

Уменията на някои етнически групи да създават държави са нещо зага-
дъчно. Рицарският орден покорява под знака на кръста латвийците и прусите, 
но не успява да завладее езиково сродната им група литовци. Притискани на 
запад от латинските християни (Орденът на кръстоносците и поляците), те се 
интересуват само от това да получат status quo3, ето защо насочват цялата си 
експанзия на изток и на юг, към владенията на християните, приели религията 
си от Византия – князете на Новгород, Твер, Москва и Киев. Боговете, почита-
ни под свещените дъбове, се оказват по-силни от византийския Бог и по този 
начин е създаден един от най-странните държавни организми в Европа: Вели-
кото Литовско Княжество. В епохата на своя най-голям разцвет то достига до 
околностите на Москва, с единия си край докосва Балтийско, а с другия Чер-
но море и владее Бесарабия. Малкото прибалтийско племе, дало името си на 
държавата, не се стреми да налага на поданиците си своите обичаи; напротив, 
привиква към чуждите, а княжеският двор, в резултат на браковете с руските 
княгини, започва да се е колебае между старата религия и копираното от киев-
ските монаси Евангелие. 

Най-голямата заплаха е Кръстоносният орден. Единственият съюзник 
срещу него е можела да бъде Полша, също застрашена от нарастващата сила на 
своите подвластни. Умелата стратегия на полските дипломати, търсещи пъти-
ща на изток и литовските управници, в крайна сметка води до брак между Ве-
ликия литовски княз и полската кралица Ядвига и постепенно подготвя унията 
между двете държави. Ядвига, дъщерята на владетелския род Анжу4, влиза в 
историята като изключителна по рода си светица: омъжвайки се за варварски 

3  Статукво (бел. пр.).
4  Анжу – Андегавенти – династия, управляваща през късното Средновековие в 

Англия, Неапол, на о-в Сицилия и в Унгария (1308-1395), от която произхожда полската 
кралица Ядвига, дъщеря на краля на Унгария и полша Людвиг Андегавентски, наричан 
Унгарски.
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владетел, тя принася личното си щастие в жертва на висшата правда на като-
лицизма. Защото това, което кръстоносците не успяват да постигнат с меч, е 
постигнато с този брак: през 1386 г. по силата на княжеска заповед по бреговете 
на реките е извършено масово покръстване на литовците. Последните езични-
ци в Европа престават да скандализират вярващите. 

За младите народи фактите от толкова далечна епоха са само дати от учеб-
ник. В обкръжението, в което съм израснал, проблемът за „унията“ често беше 
предмет на разговори и причина за сериозни спорове. Застъпниците се позова-
ваха на това колко изключителен е един такъв мирен поход на цивилизацията и 
противопоставяха полските методи на жестоките методи на тевтонците. Про-
тивниците виждаха в унията изключително коварна търговска сделка, защото 
Литовското Княжество прибавя към границите на Commonwealth5 територия 
три пъти по голяма от тази на Полското кралство. Освен това, ако сравняваме 
този съюз със съюза между Англия и Шотландия6, за литовските „шотландци“ 
той означава бавно отмиране на езика и често пъти се е случвало патриотите, 
чиито жестикулации си спомням, да не знаят езика на своите прадеди.  

Във всеки случай Commonwealth е бил огромен и дълго време нито Мос-
ква, нито германците са можели да му противостоят. Обединените полско-ли-
товски сили разгромяват кръстоносния орден през 1410 година в битката при 
Грюнвалд или Таненберг, а по-късно войските на Кремъл по време на упра-
влението на Иван Грозни търпят от краля на т. нар. „Република“ загуба след 
загуба7. Вътрешната структура на полско-литовската държава, заемаща цялата 
централно-европейска територия, през XVIII век отваря пътя на Русия и ради-
кално променя баланса на силите. 

Това не е национална държава. Пренасянето на сравнително по-късно по-
явилите се понятия за националност, довежда до абсурди, подобни на спора 
дали Коперник е немец или поляк. Свещен език е латинският, който по време 
на Реформацията отстъпва място на полския в писмената реч, но Статутът на 
Великото Княжество е съставен на източно-славянски език, което е доказател-
ство, че литовският етнически център не се размива в масата на подвластните 
му народности. Значителна част от жителите на градовете в ежедневието си 
използва немски, въпреки асимилацията, на която подлежат чуждите заселни-

5  Съюз на народи. 
6  Връзката на Англия с Шотландия – Шотландия е свързана с Англия чрез 

персонална уния: през 1603 г. шотландският крал Якуб VI сяда на английския престол. 
Политиката на монарха, който се опитва да упражни непосредствено влияние върху 
Църквата, предизвиква отпора на шотландските презвитариани и довежда до въоръжен 
конфликт. Конфликтът е задушен от Оливър Кромуел, който през 1652 г. присъединява 
Шотландия към Англия. Последното обединение между Англия и Шотландия, 
извършено не без кървав конфликт, настъпва през 1707 г., когато персоналната уния 
става реална.

7  По времето на Иван Грозни Московското княжество се опитва да откъсне от 
Жечпосполита Инфлантите. Започнатата през 1558 г. война се води първо по времето 
на Зигмунт II Август, после при Стефан Батори. След поредица от поражения войната 
завършва в полза на Полша през 1580 г. Москва се отказва от Инфлантите и Полоцк.
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ци в рамките на няколко поколения. Евреите пренасят със себе си развален 
немски, кавказките търговци – арменски. Постепенно настъпва степенуване на 
езиковите елементи от тази смес: полският все повече се превръща в синоним 
на „език на културата“, това е езикът на господарската класа, литовският и ди-
алектите, които по-късно са класифицирани като украински и белоруски език, 
се намират на равнището на „регионалната реч“. Идеята за народ обаче не се 
свързва с езика. Лоялността се основава на чувството за връзка с територията.

В страната няма и религиозна еднородност. През центъра й преминава 
граничната линия между католицизъм и православие, която не е съвсем ясна, 
в резултат на една от най-големите инициативи на Ватикана. Отчасти сполуч-
лив проект, който се основава на премахване на схизмата с помощта на взаим-
ни отстъпки. Византийските християни са имали право да запазят гръцката 
обредност и следователно да не въвеждат латинския език. Трябвало е обаче да 
приемат църковната йерархия, начело с папата. По този начин през 1596 година 
се създава Униатската църква8. Тя обаче се превръща в мъченическа църква от 
момента, в който Русия завладява териториите, където тази църква се е разви-
вала. В нейно лице властта вижда за себе си още по-сериозна заплаха, отколко-
то католицизма, затова я потиска с полицейски методи9. 

Католическата половина на Commonwealth остава вярна на Рим не без бун-
тове и вътрешни разчленения, Учението на Мартин Лутер, Цвингли и Калвин в 
продължение на няколко десетилетия изглежда надделява над привързаността 
към Папството, а протестантското движение тук има по-голяма склонност към 
радикализъм, откъдето и да било другаде, излъчвайки множеството секти на 
антитринитариите10. Към това трябва да добавим, че Commonwealth е най-го-
лямото еврейско средище на континента и че бащите и дядовците на повечето 
евреи, където и да се намират в наши дни, са имали седалище над Висла, Неман 
или Днепър. 

Старая се да сведа историческите подробности до минимум. Те все пак 
обаче са необходими, ако трябва да представя родната си провинция на по-
широк фон. Четейки Шекспир, не мога да не се запитам как е изглеждала тази 
етнически литовска част на Commonwealth, която докосва Балтийско море, по 

8  Униатска църква – създадена от православните, които преминават към 
католицизъм, запазвайки източната литургия. Узаконена от Бреската уния през 
1595 г., сключена между йерархиите на Православната и Католическата църква в 
Жечпосполита. 

9  След Втората подялба на Полша Екатерина II започва принудителна акция 
на присъединяване на униатите към Православната църква. Нейната политика е 
продължена от цар Николай I, който през 1839 г. извършва ликвидация на Униатската 
църква на терена на т.нар. „взети земи“. През 1875 г. Александър II довършва 
цялостната касация на Униатската църква, задушавайки с помощта на войска отпора 
на присъединените към Православната църква гръко-католици.

10  Християни, отхвърлящи концепцията за Светата троица и, непризнаващи 
съществуването на трите божествени ипостази, а много често и божествената природа 
на Исус. В периода на Реформацията защитници на доктрината на антитринитариите 
са арианите. 
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време на управлението на кралица Елизабет11. Мога да допусна, че мачтите на 
бързите кораби, преследващи испанските галеони около Ямайка и Барбадос, 
най-често са били от моя край. Сметките на корабните компании в Гданското 
пристанище свидетелстват също, че населението се е занимавало и с доставка 
за Англия от околностите, където съм се родил, на една стока, нуждата от която 
днес ни се струва непонятна, а именно – живи мечки. Съдбата на моите братов-
чеди, принуждавани да бъдат гладиатори в beargardens12 или палачи, измъч-
ващи престъпник, изглежда слабо понятна, като тази на биковете в коридата. 
Този тип блага на природата ни навежда на мисълта, че тогава гората не е била 
така безмилостно изсичана и че земеделието едва е започвало да произвежда за 
износ. А що се отнася до местното население, съвременни доказателства сочат, 
че искрената религиозност не е пречела да се принасят жертви на многоброй-
ните богове и богини – за всеки случай.

Честно казано, в моите околности никога не се е раждала личност, значима 
за световната съдба и не е направено някакво изключително откритие. Само 
историците на Реформацията знаят името на столицата на областта: Кедайняй, 
където са печатани много протестантски книги. Там са живели князете от рода 
Радживил, силни защитници на ереста. И ако някога вниманието на образо-
ваните хора от различни страни се е насочвало насам, то е било само тогава, 
когато немските учени откриват, че селянинът тук говори на най-стария индо-
европейски език, близък до санскрит по много от чертите си. През XIX век ли-
товският е въведен в някои немски университети – като помощна дисциплина 
при изследванията на санскрит.

Провинцията споделя съдбата на Commonwealth и на цялата тази част от 
Европа. В развойния й ритъм, първоначално подобен на ритъма на западната 
част, се появяват все по-големи разлики. Когато атлантическите държави за-
владяват колонии отвъд океана и основават манифактури, подобни авантю-
ристични начинания никак не са вълнували занимаващите се предимно със 
земеделие жители на Изтока и на съвестта им не тежат страданията на черните 
роби и на първите пролетарии.

Сякаш за баланс тук се появява явлението, определяно някога като „за
връщащ се феодализъм“, а всъщност представляващо вътрешна колонизация. 
Нарасналите възможности за износ на пшеница довеждат до по-интензивна 
икономика и до премахване на данъците, плащани в натура или в монети, кои-
то селяните дават на господарите си; не много изгоден за едните и не толкова 
тежък за другите. Само плантация, а именно вид земеделска фабрика, би мо-
гла да отговори на новите нужди и да осигури парите, с които от чужбина да 
се внася вино, тъкани, корени и луксозни предмети. Работната сила е била на 
място и е било необходимо само да бъде принудена, т.е. да й се отнемат даде-

11  Елизабет I, кралица на Англия през 1861-65 г., чрез своята политика прави 
Англия значима морска и стопанска сила. Създава предпоставки за засилването 
на английската флота, която унищожава Великата армада на Испания. Подкрепя 
търговските контакти с балтийските държави, преди всичко с Русия.

12  Мечешки арени (бел. пр.) 
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ните й от обичая права, което не се случва без противопоставяне и борба. Този 
процес се извършва постепенно и започва от заповедта селянинът да работи 
ден, по-късно – два – на полята на господаря. В крайна сметка почти напъл-
но изчезва „свободният“ селянин и ако съдбата му е малко по-лека от тази на 
черния роб в американската плантация, то е заради запазилата се органична 
връзка със селото и наличието на един вид полувластие, но все пак селянинът 
е защитаван по-скоро от някои местни патриархални традиции, отколкото от 
закона. Нищета, извън имуществото, принадлежащо пряко на монарха, е про-
порционална на разкоша, с който се обгръщат експлоататорите, отделени от 
собствеността си с помощта на цяла йерархия от служби и надзорници. Резул-
тат от тази икономическа революция е появилата се много по-силна, от тази на 
Запад, кастовост на обществото. Всъщност съществуват само две касти: селяни 
и господари, при това последните представляват вътрешно разграничена гру-
па, започваща от заможните и приключваща с множеството често бедни „кли-
енти“. Прекъснатото развитие на градовете и последвалата поява на „третото 
съсловие“ тук имат значението на причина и последица. 

Вътрешната колонизация под различна форма обхваща Полша, Чехия, Ун-
гария, прибалтийските страни, Украйна, Русия. Колкото по-далеч на изток, тол-
кова по-тежко става положението на селянина, включително стигащо до ролята 
на продаван на бройки добитък, както е в Русия. Това впрочем е ключът, който 
ни позволява да разберем някои от особеностите на по-късната „интелигенция“, 
която най-често произхожда не от селяните, не от гражданите, а от обеднялата 
шляхта. Краят на „завърналия се феодализъм“ и преминаването на наемна ра-
бота не могат да бъдат фиксирани с помощта с една дата, а зависят от множество 
политически и икономически обстоятелства. В моята провинция еманципаци-
ята на селянина се отнася към периода на американската гражданска война13. 

Близо до устието й при Балтийско море, в река Неман се вливат няколко 
малки северни притока от центъра на полуострова. Край един от тях, Невежис, 
е било писано да започна своя път. Противно на очакванията на хората от по-
топлите страни, във времето там няма нищо тъжно и монотонно. Ако теренът 
не е планински, е най-малкото хълмист и вероятно първите зрителни впечат-
ления са породили у мен отвращението към равнината. Земята е плодородна и 
въпреки доста суровия климат може да се отглежда захарна тръстика и пше-
ница. Налице е изобилие от води и гори, иглолистни и смесени, с много дъб, 
който има толкова важна роля в езическата митология и все още продължава 
да има такава в моята собствена митология. Спомените са в основата на склон-
ността ми да поделям местата, в които по-късно съм попадал, на по-добри и 
по-лоши: по-добри са тези, в които има много птици. Красотата на пролетта и 
лятото е там, където идва като отплата за дългата зима. Снегът пада през ноем-
ври или декември и се топи през април. 

Годината е 1911. В енорията има две църкви. До по-близката, дървената, се 
стига с кон или пеша. В другата, построена в бароков стил (барокът дойде тук 
заедно с йезуитите), намираща се на шест километра, се води регистър за граж-

13  Гражданската война в Америка протича през годините 1861-1865. Царското 
руско правителство освобождана селяните от крепостно право през 1861 г.
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данско състояние на хората. Името на тази столица на енорията е доста трудно 
за произнасяне и познанията ми, свързани със старите индоевропейски коре-
ни, не са достатъчни, за да отгатна какво точно означава. В дървената църква 
съм кръстен и приет в лоното на римокатолицизма. В същото време в зиданата 
църква се появява още един поданик на Руското Царство, чрез вписването в 
регистъра за гражданско състояние. 

Езикът, говорен на село, е литовският и отчасти полският. В градчето, къ-
дето откарваха земеделската реколта, за езици на всекидневието служeха пол-
ски и иврит. Но жандармът, влачещ зад себе си дълга шашка, събирачът на 
данъци, кондукторът във влака, доведени с административна цел, вече се обръ-
щаха към местните на руски, изхождайки от правилото, че всеки трябва да раз-
бира официалния език. А над тях се намираше пирамидата на руските училища 
и университети, отдели, министерства, държавната религия, православието, на 
върха – царският трон. 

Всяко дете, част от многомилионната маса на завладените народи, е дете на 
поражението. Зад гърба му се простира миналото на кървави битки, отчаяни 
въстания, бесилки, заточения в Сибир, което формира целия му по-нататъшен 
живот, независимо от неговата воля. Това минало не отмира, макар и да е без-
възвратно. Commonwealt вече не е можел да бъде възкресен, не би могло да бъде 
възкресено Великото Литовско Княжество, разпаднало се на отделни народи, 
мразещи управляващата власт, но в същото време ненавиждащи се взаимно 
– факт, който дава възможност на Русия да ги настройва едни срещу други. 
Трябвало е само да се помисли как се е стигнало до катастрофата, за много 
умове придставляваща само етап в по-далечния поход на Царството. Малката 
Москва някога е била достоен за презрение противник за литовските князе. 
Манипулирали са я, подкрепяйки срещу нея татарите, сключвайки договори 
с Новгород и Твер. По-късно техните наследници, полските крале, я смятат за 
опасен, но все пак по-слаб противник, който не би могъл да се изправи срещу 
армията им в по-сериозна битка. Най-накрая Петър Велики я надвива. От ста-
рата слава не остава друго освен срам и чувство на безсилие. 

Дали е било предопределение или е доказателство, че истинска сила осигу-
рява само абсолютизмът и в крайна сметка демокрацията винаги бива покоре-
на? Защото каквото и да се каже за държавния организъм, наречен Република, 
с избираем крал начело, злото, съществувало в онзи момент, не бива да бъде 
мерено според нашите представи, а трябва да се сравни със злото в съседните 
по това време страни. Контрастът между хаотично управлявания, приличащ 
на коралов риф от слепени парчета, конгломерат, и централизираната царска 
власт е значително по-голям от сега. От една страна, основният политически 
инструмент е пълният владетелски контрол, единството на светската и духов-
ната власт, шпионажът и жестоките убийства. От друга, цари не само атмосфе-
ра на отсъстващо напрежение, но има и спокойствие, habeas corpus14, карани-
ци в парламента, липсват кралски убийства, корупция и купуване на гласове, 

14  От лат. „да имаш тялото си“ – устав, който забранява арестуването на личност 
без съдебна заповед и която гарантира на арестувания процес съдебен процес (едно от 
основните правила на британското правораздаване).
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анархични данъци, налагани на личности, кръгове и групи. Макар че селяни-
нът е експлоатиран и няма стойност (тогава няма стойност никъде), класовата 
демокрация е факт. Определят я многобройните среди, борещи се за своите 
интереси: магнати, ласкаещи тълпите дребна шляхта, монархът, така зависим в 
своите решения, че неведнъж се налага да се унижава в опити за осигуряването 
на кредити за армията, градовете, запазили остатъци от средновековните при-
вилегии, църквата, ордените, подвластни само на Рим. Открита е също и клоп-
ка, непозната никъде другаде. Депутатът, заявявайки: liberum veto15, прекъсва 
заседанието на парламента – факт, който предпоставя необходимостта от хи-
мерично единство за приемането на даден закон и придава самоубийствени 
черти на свободата на мненията. Руските дипломати наблюдават всичко това и 
кроят планове. Първоначално гледат от разстояние. След това, когато ходовете 
им са улеснени от нарасналата военна сила и с помощта на пари или натиск 
започват да купуват пристрастия или депутати, пътят им е свободен. Успехът 
се оказва пълен.

В своите опити да овладея сложното изкуство да ходя на два вместо на 
четири крака не съм имал представа за тази наследствена обремененост, която 
съхранява не кръвта, а словото, жестът, несъзнателните действия на обкръжа-
ващите ни хора. Не съм знаел също, че старото възмущение вече се превръ-
ща в нещо ново, че са малко затворите за социалистите, мечтаещи за епоха, в 
която да се свърши властта на един народ над другите, че жандармите, докато 
пренасят държавната собственост, падат от куршуми, а заграбените пари ста-
ват средства за конспирация. Унаследих не само далечното, но и колебаещото 
се на границата на сегашния момент минало: полета на Блерио16 през Ламан-
ша, народните фордове17 в Америка, кубизма и първите абстрактни картини, 
филмите на Макс Линдер, японската война през 1905 година, която опроверга-
ва заблудата, че Руското царство е непобедимо.

 

Първият вариант на цикъла с преводи на Ч. Милош пуб
ликуваме в електронен вариант – вж. раздела в мулти
медията. (Бел. р.)

15  Правото на отделен представител в Сейма да се противопостави на решение на 
мнозинството. Обявяването на такова „свободно вето“ анулира всички закони, приети 
на съответната сесия (бел. пр.).

16  Луи Блерио (1872-1947) е френски конструктор и пионер на авиацията, който 
извършва първия полет над Ла Манша на 25 юли 1909 г. 

17  Хенри Форд (1863-1947) е американски търговец, който първи през 1903 г. 
започва производството на евтини коли за масова употреба.

Превод 
от 
полки 

Маринела
Димитрова

Чеслав Милош • Семейна Европа
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ТОПЛИНАТА НА ЧЕРНИЯ ПЯСЪК 
песните и хоризонтът на 
Христо Граматиков

Всеки от нас има своята рождена дата и 
своята съдба. А между тях броди духът, 
опитвайки се да помири или противо-
постави тялото на душата. Dum spiro 
spero! Vita brevis est! (Докато дишам, надявам се! Животът е кратък!). И ако 
все пак нещо си заслужава да се постигне на всяка цена, е да бъдеш човек. 
Другото е постфактум – сянката на вълната, побегнала към хоризонта, при-
брала се в собствената си същност. И когато осъзнаеш това, всичко става 
по-просто, по-ясно и по-значимо.

Кой е Христо Граматиков? От една страна това е веселият и остроумен 
куплетист, изтънчен кулинар, автор на книгата „Вчерашен миш-маш“, който 
забавно се подписва „хриСТО ГРАМАтиков“. От друга – драматично вглъ-
беният приятел, с когото е приятно да отпиеш чаша вино, да помълчиш или 
да изпееш първата песен, която почука в душите ви – тихо, кротко, далече 
от всякаква театралност. А след това да поговорите за българското Черномо-
рие. Защото Христо притежава още едно безспорно качество – роден в По-
морие, той се интересува от онова, което е било, взира се в сините кръгове 
под очите на времето, за да открие щрихи от народопсихологията, ритуалис-
тиката, ономастиката на своя край, събира сведения за някогашните поли-
си на Понта и за взаимоотношенията им. Осъществява паралели между раз-
лични явления, гради и оповестява любопитни хипотези, позоваващи се на 
слабо познавани или позабравени исторически факти. Трудно бих казал кой 
от тези два профила ми допада повече. Всъщност може би цялата тази ал-
тернативна симбиоза, която дава усещане за пълноценност, за другост. Вслу-
шайте се в песните му. В една от тях – „Матура по български“ – едновре-
менно се сблъскват тези два житейски и творчески профила. Смеем се на 
остроумието и забавното навързване и развитие на текста и в същото вре-
ме ни става горчиво, блудкаво и страшно от духовния колапс на нацията, от 
зачеркването на сакралното в битието ни, от унищожението на езика и кул-
турата ни, на литературната ни и историческа памет, от превръщането ни в 
киборги, които „веят фуста под едрите звезди на Фамагуста“. И после онази 
песен „Зима в Бургас“ – от текста на която навява смразяваща тъга, студ, си-
вота и в същото време това усещане е одухотворено, пробудено и стоплено 
от нежния музикален щрих на топъл джаз. А над всичко се сипе „черният 
пясък“, както се сипят екзистенциалните риторични въпроси:
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         Вярваш ли, че рибите ще проговорят?
         Вярваш ли, че ще дочакам закъснялото „Обичам те“?
         Вярваш ли, че утре времето ще бъде хубаво?
         Вярваш ли, че ще изчезнат песъчинките?
Авторската песен има много дълбоки корени у нас, макар че мнозина 

си мислят за нея и я възприемат като чужд навей – например от Русия, или 
като лоша самодейност, предоставяща възможност на шепа съмнителни са-
мозванци да оповестят себе си. А всъщност началото й се свързва с Орфей, 
с химните му към Аполон, Артемида, Дионисий, обслужващи впоследствие 
орфическите мистерии и орфическата езическа ритуална практика. През 
Възраждането такава обединителна личност за българския народ е без-
смъртният бард Добри Чинтулов. След това може би е достатъчно да отбе-
лежим, че старите градски песни са друг визуален профил на авторската пе-
сен – например Магда Петканова, чиито впечатляващи творби „Гурбетчия“ 
и „Ако зажалиш някой ден“ са изпълнявани от самата писателка и от ней-
ния съпруг и значим български белетрист Константин Петканов, който чу-
десно е свирел на цигулка. А нима „Паневритмията“ и над 200 песни, създа-
дени от Петър Дънов (Беинса Дуно) – духовният баща на Бялото братство 
– не са също образци на българската авторска песен? Така че далеч летобро-
енето на това специфично словесно-музикално направление не започва от 
днес и не е самодейност. Древните гърци категорично разграничавали ав-
торската песен от останалите словесни и музикални изпълнения. Наричали 
авторите и изпълнителите на собствените си творби аеди (т.е. първоздан-
ни творци със значително по-широка творческа бленда от възможности), а 
рапсоди и омириди – изпълнителите на чужди творби, в частност на Оми-
рови (т.е. творци интерпретатори). Позволявам си да отгранича понятия-
та, защото днешния несполучлив български еквивалент „поети с китари“ 
на гръцкото „аед“ и скалдическото „бард“ е прекалено неустановен, смесен, 
размит и неясен.

Безспорен е и фактът, че златното време на руската авторска песен, 
представена от Вертински, Галич, Окуджава, Висоцки, Визбор оказва силно 
световно влияние. Христо Граматиков е от хората, които я познават и оби-
чат. И изпълняват нейни образци. Това съвсем не е случайно, тъй като в 
продължение на 5 години (1965–1970) той живее в руската столица и изуча-
ва специалността „инженер по автоматизация“ в Московския институт по 
нефт и газ. Специализацията по „стопанско управление“ във ВХТИ „Проф. 
Асен Златаров“ го изпраща за 25 години в Нефтохим АД – издига се от ръ-
ководител направление до член на управителния съвет и изпълнителен ди-
ректор по кадри и социално развитие. Преминал през различните сезони и 
социални зони на живота, Христо продължава да вярва, че само с хляб не 

Владимир Стоянов • Христо Граматиков
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се живее, че човек знае и 2, и 200! Организира в Бургас „Кръгът на барда“ и 
със шепа единомишленици се опитва да открие духовна ниша на свободата 
и хармонията – за себе си и за тях. Естествено развитие на това начинание 
са летните празници на авторската песен „Солени ветрове“ през 2009 и 2010 
година, стихосбирките „Оловни мрежи“ и „Слънчеви пристанища“, аудио-
касетата „Довиждане, момчета“, компактдисковете „Старо корабно въже“ и 
„Бригантина“, преводите от руски език – „Несъвместимост“ от Р. Рождест-
венски, преводите на руски, направени от него на стихотворения на автори 
от Бургас, участията му във фестивалите на авторската песен в Ловеч, Со-
фия, Разград, Несебър, Харманли, Шумен, Казанлък, престижните награди 
от тях, уважението и завистта, неминуеми в случая. Но такива са капризи-
те на времето. А и на всеки вятър яка не се вдига! И ето че Христо подгот-
ви диск с авторски песни „Черният пясък“, който най-точно разкрива същ-
ността му. „Капитане, не снемай флага!“ – четем в един негов текст. Това и 
искам да му пожелая.

Човекът е непрочетена книга, която копнее да бъде разлистена, и недо-
пята песен, която иска да бъде чута. Всички живеем в такава профанираща 
самота в панаира на суетата, сред съпътстващите и оглушаващите ни пазар-
ни викове, че все един ден си заслужава да се чуем и да разберем. И да пре-
минем успешно „Матурата“ на духовните стойности, която е последн спир-
ка и „Последен рейс“ на чувствата и мисълта ни.

Владимир Стоянов

Худ. К. Икономов

Владимир Стоянов • Христо Граматиков
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Христо Граматиков

ЧЕРНИЯТ ПЯСЪК

Има толкова много песъчинки на морския бряг.
Има толкова много музика във всяка вълна.
Има толкова много жени, чакащи привечер някого. 
Има толкова много пътеки към слънцето.
   
Могат ли едни очи да бъдат слънце?
Могат ли едни ръце да бъдат бриз?
Могат ли едни коси да бъдат зазоряване?
Могат ли да бъдат устните пристанище?
 
Вярваш ли, че рибите ще проговорят?
Вярваш ли, че ще дочакам закъснялото „Обичам те“?
Вярваш ли, че утре времето ще бъде хубаво?
Вярваш ли, че ще изчезнат песъчинките?
   
Сипе се пясък над срещи и залези,
сипе се черният пясък.
Сипе се пясък над чувства и спомени.
сипе се черният пясък.

ИЛЮЗИЯ   
 “Моите очи не се затварят...“
                 Алла Соколова
Затварят се очите ни, затварят се.
Все повече 
безмилостно 
с годините.
Надеждите ни 
смесват се със спомени 
и става преживяното 
  неистинско.
Понякога случайното докосване 
напомня ни, 
че със любов сме бременни 
и тръпнат във вълнение забравено 
душите ни, 
невъзприели времето.
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И бързаме 
през чувствата разбудени,
взаимност търсим 
 и желаем, 
  и си вярваме!
С мечти нетрайни нощите изпълваме, 
щастливи сме... насън! – 
и пак се раждаме.
Докато някой поглед, 
  жест или движение 
прекъсва рязко 
пролетта в сърцата ни 
и отзвучава в нас като знамение 
предвкусваната прелест на желаното.

Затваряме очите си, затваряме 
и мъкнем болките си, 
всъщност несподеляни, 
към слънцето угасващо на дните ни, 
за да умрем
 с очи отворени.

  

ЗИМА В БУРГАС
  На Ицко

Невидими вълна подир вълна,
прибоят – като в тиха лятна вечер.
Пробиват плахо вялата мъгла
необясними мореходни силуети.
Зима в Бургас…

Чернее сам и горд брегът,           
сред голи клони – прегладняла чайка. 
На залива обърнал гръб градът       
потъва в призрачна безплътна дрямка.
Зима в Бургас…
    
Последен декемврийски ден. Тъга.
Таи надежди пясъкът премръзнал.
Море и свод се сливат в сивота
и няма хоризонт. Къде да тръгнеш!?
Зима в Бургас…

Христо Граматиков • Поезия
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ИЗПОВЕД

  На жената до мен

Ако цялото небе не мога да ти дам, 
ще ти стигне ли четвърт луна 
и срещу нея две звезди – 
очите ми.

Ако цялата земя не мога да ти дам, 
ще ти стигне ли една гора, 
дървета с клони милващи – 
ръцете ми.

Ако цялото море не мога да ти дам, 
ще ти стигне ли едно планинско езеро 
и в него лодка, близо до брега – 
тъгата ми. 
  
След толкова неистова любов,
която всеки миг ще ме взриви,
ще можеш ли парченцата да събереш, 
за да остане в теб
сърцето ми?

ПОСЛЕДЕН РЕЙС
  На брат ми

 “Сложи си пак моряшката фланелка
        и тръгни...“
    Ив. Пейчев

Усетиш ли зова на южните морета
и мирис на подправки, мулатки и кафе,
с опънати платна на старото корито
тръгни отново към далечни брегове.
 Капитане, не снемай флага –
 за рейс последен събирай сила!
 А по-нататък – вятър попътен
 и седем фута вода под кила!

На кръст да те разпъват свирепи урагани,
дори и океанът да те разнищи цял,
прекършената мачта след тебе ще остане
и споменът, че ненапразно си живял.

Христо Граматиков • Поезия
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 Капитане, не снемай флага –
 за рейс последен събирай сила!
 А по-нататък – вятър попътен
 и седем фута вода под кила!

Ще те изпратят в рамка с най-хубавата снимка:
на мостика изправен, с обветрено лице...
Сред мъката по тебе един от твойте внуци
ще впери жаден поглед към синьото море.
 Капитане, не снемай флага –
 дори оттатък, дори сред щила!
 Дори след края – вятър попътен
 и седем фута вода под кила!

МАТУРА ПО БЪЛГАРСКИ

Дълго йощ ще носим срама от Под игото. 
Плачем, че Септември не донесе Май.
Сивушка и Белчо отново На нивата     
орат уморено земният рай.  

Немили-недраги си харчат живота    
на дребно – за някой друг цент.  
Поканихме стария Сакс Кобург-Гота   
в дома си на чаша абсент.    
 
И самодиви в бяла премяна – 
от Неразделни до Бодра смяна – 
летят и пеят, и веят фуста
под едрите звезди на Фамагуста.    

Крадецът на праскови тръгна По жицата,
Бой последен е този Да бъде ден
и шепне Паисий: „Живей като другите
и бъди благословен!“      

А нови службогонци с Големанов 
пътуват до Чикаго и назад.
На Шипка всичко е спокойно.
В полите на Витоша спят.
  
По здрач в механата пием и пеем.
Дядо Йоцо гледа от заник озарен.
Щом ясно e, че няма да го доживеем – 
не бойте се, деца, за утрешния ден! 

Христо Граматиков • Поезия
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     АГЕНТ
       или
    Приказка
за доброто и лошото ченге
  в български вариант

Аз бях агент на Второ Главно – 
един вид контраразузнаване. 
Беседваш с чужденците явно,
а тайно търсиш нещо за открадване.
И, според водещите офицери,
все нещо трябвало да се намери.
Например – как е писана програмата
или каква е на процеса диаграмата.

Но дойде неочаквано промяната
и времето ни раздели на две:
ТЕ – здравата основа на държавата,
а аз – гадняр, ченге и с досие.
Такава беше на прогреса теоремата – 
да се разбие окончателно системата.
И първият ми водещ офицер
продава танкове и е милионер.

Аз бях агент на Второ Главно
и вярвах, че работя за Родината.
Оказа се – провалял съм я тайно,
а ТЕ са я измъквали от тинята.
ТЕ тръгнаха да стават депутати,
ний – мръсна дума, тема за дебати.
А вторият ми водещ офицер
сега е областен и вече бивш банкер.

Аз бях агент на Второ Главно
и горд съм, че съм служил на държавата.
А тя е все по-бедна и по-гладна,
защото ТЕ я клатят здравата.
И като флагмани на далаверата
успешно си развиват кариерата.
Но третият ми водещ – бивш майор,
прострелян бе за дрога и петрол.

След приказките има и поука:
Щом има Лошо и Добро ченге – 
за да не свършиш нейде на боклука,
в доброто вярвай и ще си добре!
Върти се пак световната лотария,
Какво тук значи някаква България?!
Където лошите сме двама – ТИ и АЗ.
Добрите??? – Те са винаги на власт!

Христо Граматиков • Поезия
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АЛЕГРО СЕНТЕНЦИОЗО

Сърфираме глобално. И любим в Интернет.
В Отечеството славно все още няма ред.
Гласуват в Парламента мутанти неразумни.
Sic transit Gloria mundi.
 На български горното по-ясно става – 
 “Така преминава световната слава!“

Театрите поставят Ромео за стотинки.
Сопрани се задавят със вчерашни милинки.
Поети се надпиват за едната чест.
Ars longa, vita brevis est.
 В случая подхождаме библиотечно –
 “Животът е кратък, изкуството – вечно!“

При Слави и при Гала кой ще гостува пръв?!
Минава по Канала обратен светски лъв.
Друг нежно му се моли: „Аман! Ела, изгрей!“
Vae vistis. Panta rei.
 Тук две са сцените – „Тежко на победените!“
 Другото ще рече – „Всичко тече!“

Като слепци се бъхтим по неизвестен път.
Способните – на яхти. Глупаците – на съд!
И никак не е важно кой мечката утепа.
Fortuna non penis, in manos non rezzepa.
 Което, полято със повечко сос, 
 Значи: „Късмета не е... таквоз!.“

Тотално ни дрогират със виртуален СПИН.
Мечтая да съм ромче, а в краен случай – джин!
И в празните ни тикви последни мисли чукат.
Ave, Caesar! Morituri te salutant.
 По-рано звучеше къде по-добре:
 “Ваше Величество, май ще се мре!“

Христо Граматиков • Поезия
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Емилия Каменова

ИНТИМЕН ЛЕТОПИС ЗА ПАТРИАРХА

Знайно е, че у Иван Вазов личният път е тясно свързан с историческото битие 
на народа. А творчеството му – стихове, разкази, пътеписи, романи, драми – за-
печатва големите устреми и прекършените пориви на българите. В годините на 
най-големи изпитания и скръб народният поет издава стихосбирка с многозна-
чителното заглавие „Не ще загине!“. Малко преди това обаче е написал „Люлека 
ми замириса“. В тази книга най-сетне е решил да открие една друга своя страна 
– много лична и емоционална. Обграден от любов, неизменно закрилян от май-
ка си, Вазов си остава патриархален човек, съобразяващ се с родовите повели. 
Но в него звучи и гласът на влюбения, на човека, който страстно обича, горчиво 
изстрадва разделите, къса любовни писма, перифразира френски романтици и 
пише стихове, посветени на Нея, единствената и неповторимата... Опитваме се 
да си го представим, когато отговаря на въпросите от анкетата на проф. Ив. 
Шишманов. Вече е 45-годишен – „и нещо си... Уви!“. По ужасяващ провинциал-
но-фамилиарен начин често се обръщат към него с „дядо“, а той още не е напи-
сал „Триндафилите“ и споделя, че това за него са най-красивите цветя. 

Ето че стигаме до въпроса: „Кое е, според вас, шедьоврът на природата? И 
отговорът е: „Хубавата жена“.

Всъщност, всичките жени, пленявали сърцето на Вазов, са хубави, умни и 
запомнящи се.

КАТЕРИНА

Родния си дом Иван Вазов нарича „това мило гнездо“, „това малко светче“. 
В него му е писано да изживее първите си любовни вълнения, но внимава да 
не бъде разкрит. Тогава е деветнайсетгодишен, а тя наближава трийсетте. (По-
късно ще сподели, че е обичал все женени жени. Прави впечатление, че това 
са отношения, в които няма планове за брак. В тях се изживява сладостта от 
връзката и нищо повече.) Тя се казва Катерина. Вазов държи да уточни, че е 
„покръстена еврейка“, а мъжът й, Васил Кьорооглу, я „грабнал“ от Солун, по-
сле я оставил на грижите на родителите си и заминал да работи във Влашко. 
Година и половина е необходима на младия Вазов, докато намери претекст (че 
ще й чете писмо от мъжа й) да я посети и да разкрие чувствата си. Мнозина от 
изледователите на писателя с удоволствие цитират отговорът на възлюбената, 
а той не може да не предизвика усмивка у днешния читател: „Иванчо, като ме 
обичаш ти – и аз ще те обичам. Но сега нашите са на двора, и аз отивам на баня. 
Ела довечера да си поприказваме повече...“

Историята продължава цяла година, докато не се налага да замине при 
мъжа си във Влашко. Раздялата, по думите на Вазов, е „раздирателна“. В рома-
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низираната биография на Драган Тенев „Животът на Вазов“ епизодът е под-
робно предаден. Разгърната е цялата история на страдалческите чувствата от 
раздялата... По това време Вазов е под влиянието на Парни, поради което в 
поезията му се съчетават епикурейски настроения и елегични нотки. Знайно 
е, че с годините той остава верен на Юго – ще го откриваме като настроение, 
художествена атмосфера, цитат, мото. Заедно с това Вазов чете много руска 
поезия – Лермонтов, Пушкин, Фет. Както и Гьоте. След години ще сподели с 
проф. Иван Шишманов, че се срамува от интимните си стихове, дори ги нарича 
„цинични неща“. За тях следовниците са като че ли на едно мнение: „свободен 
превод“ (В. Вълчев), „побългаряване“ (П. Христофоров). Има и несъгласия.

Да надникнем в книгите. „Майска китка“ съдържа стихотворения, писани 
през 1874 г. в Сопот. Но е публикувана през 1880 г. и е белязана от съмнения. 
„Раят“ обаче трябва да е намерен, защо авторът споделя:

  Без любов и в самий рай
  може мъчно да се трай.

Финалните сихове дръзко оповестяват името на любимата:

  Този рай чуден днес при Рина
  в тоя свят го имам веч.
                Де е моя рай
                     
Духът на времето и незрялата младост, отново насочени към Катерина, 

прозвучават в творби като „Стаята“ (“Ето стаята любезна...“). Тук виждаме 
знаците на любовното привличане – „алабастрени гърдици“, „корсета безпо-
лезни“, „нейната главица“. Изобщо на Катерина са посветени много текстове, 
но те, както и други, изгарят при опожаряването на Сопот. Съхранените се пре-
връщат в личен и творчески летопис...

Стихотворението „На непознатата девойка“ е от същия ранен период. 
Запечатало е спонтанността на Вазов при срещата с красотата и младостта. В 
Карлово се играе популярната по онова време пиеса „Многострадална Генове-
ва“. Поетът е пленен от Елена Божинова и вечерта след представлението пише 
стихотворение за нея. Устремът, както и липсата на редакция, се забелязват 
веднага. Римуват се момиче – кокиче, златни – приятни, за да се премине към 
откровения за женските „ненки страстни“, които авторът иска да погали. (Да 
припомним, че в ранната поезия на П. Р. Славейков също прозвучават откро-
вения от рода на „Бели ненки аз милея...“ , с които се плаща дан не само на 
младостта, но и на предизвикателното усещане за волност още през епохата на 
Възраждането.)

Любомир Стаматов в книгата си „В интимния свят на Иван Вазов“ насочва 
вниманието към отношенията на Иван Вазов с неговата хазяйка в Русе, чието 
име е Иванка. Изследвачът многократно се позовава на публикуваните от Илия 
Тодоров „Неизвестни страници от анкетата на Ив. Д. Шишманов с Вазов“. По 
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онова време поетът работи в канцеларията на ген. Акимов. Отношенията с ха-
зяйката явно преминават в сферата на интимното, но в официалното издание 
на анкетата липсват подобни откровения. В стихотворението „Иванка“ поетът 
търси начин да я защити от околните и я съветва да не слуша „хорски думи 
ядовити“. Може да се обобщи, че мотивът за напътствието често явява в „Май-
ска китка“ – откроява се и гласът на майката, който звучи доминиращо у Вазов 
(имаме и стихотворение със заглавие „Майчин съвет“).

Но ние започнахме с Катерина. Тя е жената, развълнувала за пръв път 
мъжа Вазов. И вдъхновила поета в него.

ЗИХРА

Това е голямата любов на Вазов при пребиваването му в Берковица. Русе 
се оказва с нездравословен климат и назначението му за председател на Ок-
ръжния съд в Берковица е добре дошло. Поетът е в положението на мнозина 
„новосъздадени юристи“ – по онова време България няма кадри с такъв ценз 
и изискванията са безкрайно занижени. В Берковица Ив. Вазов открива много 
сюжети, голяма част от които обработва по-късно. Издава и присъда над едно 
куче, която често се цитира със смях в правния фолклор, а Ал. Константинов 
озвучава факта във фейлетона си „Списък на българските гении“, като се пита 
как е била връчена призовката на кучето. Обичан, обичащ, чувстващ се напъл-
но здрав, Вазов работи много – появяват се „Грамада“, написва отново „Видул“, 
защото е загубил ръкописа, появява се хумористичната поема „Моята съседка 
Гмитра“ – сюжетът му подсказва Зихра.

Коя е тя?
Била е жена на турски бей, който се удавя пиян. След това неин покровител 

става руски офицер. Той я покръства, превръщайки я в Параскева, Прасковия, 
Пеша... Това е една много красива любовна история, в която светът на двамата 
влюбени обещава да бъде необезпокояван дълго време. Теодосий Анастасов, 
който насища документалното повествование с много лични „донадстроява-
ния“, в „Берковска хроника“ проследява романтичните извивки на тази връзка. 
В творчески план престоят на Вазов се свързва с откриването на прототипи – 
Митрофан Дакито и Дормидолски са образи, чието начало тръгва от Беркови-
ца. Същото се отнася и за Зихра. Самият той споделя, че „доста вярно“ е предал 
образа й в романа „Нова земя“. Стихотворения като „Среща“, „За любовта не 
говори“, „Зимна вечер“, „Звукове“ разкриват отново и отново любовта към кра-
сивата туркиня. Много болезнено и депресивно е чувството за окончателната 
раздяла: „Със самий ад се запознах...“, „помня“, „разбит съм“, „плача“...

В щастливите си мигове Вазов и Зихра живеят под един покрив с прото-
типа на Дормидолски, чиято жена също е покръстена туркиня. Младият пи-
сател е далеч от мисълта да се жени (в „Моята съседка Гмитра“ говори така за 
брачната институция: „О, ярем, символ безславен / на съпружеската гадост...“). 
Тогава, когато Зихра се превръща в спомен, идва времето на голямата болка. 
Преместването на Вазов в Пловдив окончателно ги разделя. Причините за ре-
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шението му са две. В столичния вестник „Витоша“ започват да се появяват до-
писки, които остро и предизвикателно посочват пропуски в работата на Бер-
ковския окръжен съд. В „Иван Вазов. Живот и дело“ Михаил Арнаудов комен-
тира много емоционално този период: „Литературните успехи на Вазова стават 
причина да се намесят някои долни интриганти в неговата съдийска практика 
и да я критикуват безпощадно...“. Писателят прави опити да се защити, но не 
му се дава възможност, като тенденциозно се внушава, че неправомерно иска 
да наложи становището си. В писмо до Спас Вацов той споделя: „Да ти кажа 
открито, аз искам да си остана по съдебната част, но да видим що ще каже моя 
министър, който споделя този предразсъдък, че човек, който пише поезия и 
се храни с фантазии сявга, не може добър чиновник да бъде.“ От друга страна 
е предстоящо закриването на Берковския съд. Вазов обмисля различни вари-
анти, търсейки най-доброто решение, но е изпреварен. Идва ново назначение 
– помощник-прокурор във Видин, което не приема. Оттам насетне посоката е 
ясна – Пловдив. Приятелите искат да го видят устроен в столицата на Източна 
Румелия, а и майка и син тъжат един за друг.

В Пловдив Вазов пише поемата „Зихра“. Полетът към близкото минало, 
природата, сред която среща туркиня, представят картина на несдържана лю-
бовна страст. Устремът към пространството на отминалото щастие е част от 
един хармоничен свят. И все пак тук природата не е представена нито съзерца-
телно, нито пантеистично, нито като символ на различието между красотата на 
родното и драмата в обществения живот. Тя е по-скоро втори план, внушаващ 
идеята за изгубения рай (“кат сън изгубих рая“). Образът на рая, уверихме се, 
се явяваше и в стиховете за Катерина. Но сега той се пречупва през призмата 
на неназования, но беден на емоции свят на настоящето.

Това е поредната окончателна раздяла, която оставя следа в душата на пи-
сателя, за да се превърне в поема за без време прекъснатата любов.

ВЕЛИКА И ПЕЛАГИЯ

В Пловдив Иван Вазов пристига смутен от личната си драма, но и раздвоен 
поради случващото се в следосвобожденска България. След изявлението на П. 
Р. Славейков, че поемата му „Грамада“ е последният отблясък на един угасващ 
талант, е щастлив да чуе от главния управител на Източна Румелия Алеко Бо-
гориди обратното – че е една от славите за България. В творческия и личния си 
път Вазов нееднократно ще събира полюси в оценки и изживявания. В Плов-
див попада в кипежа на обществения живот – става народен представител в 
Областното събрание, а в Постоянния комитет, който има контролни и законо-
дателни функции, е последователно член и негов председател. Освен това е един 
от редакторите на вестник „Народний глас“. Избран е за председател на Науч-
но-книжовното дружество, след това е главен редактор на сп. „Наука“, издава и 
сп. „Зора“. Книгописът, свързан с пловдивския му период, е достатъчен за един 
творчески живот. Появяват стихосбирките „Майска китка“, „Гусла“, „Италия“, 
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„Поля и гори“, „Македонски сонети“, как-
то и одите, които ще изградят корпуса на 
„Епопея на забравените“. Освен това пише 
пътеписите „Един кът от Стара плани-
на“, „Мочурът“, „От Марица до Тунджа“, 
повестите „Митрофан и Дормидолски“ 
(люти обвинения за плагиатство и гореща 
защита), „Немили-недраги“, „Чичовци“, 
разкази като „Хаджи Ахил“, „Кандидат за 
„Хамама“, „Иде ли?“. Да не забравяме и по-
емата „Загорка“ (по която прави драмата 
„Руска“), спомените „Неотдавна“. Прия-
телството с К. Величков ражда в съавтор-
ство комедията „Господин Мортагон“ и 
двутомна христоматия... Това са години на 
бърза творческа рефлексия спрямо всич-
ко, което вълнува съвременника. Романът 
„Нова земя“ (1896) отразява в пълна мяра 
впечатленията на Вазов от преживяното 
в Източна Румелия, но както и при „Под 

игото“ му е необходима дистанция във времето, за да се върне към лично и 
национално преживяното.

Това е и времето, когато се появява Велика Тилева. В къщи я наричат Лика. 
Завършила е Девическият институт в Москва и руското й обкръжение се обръ-
ща към нея с Вера. В лицето на Лика-Вера поетът открива вълнуваща събесе-
дница, образован човек. Освен това е впечатлен от чара и непосредствеността 
й. Велика насочва вниманието му към Некрасов и руският писател наистина 
оказва влияние върху творчеството му. Пред проф. Шишманов Вазов споделя, 
че от този период в стихотворенията му могат да се открият нотки от прочете-
ното под нейно влияние – видно от „Пустота“, „Поет и вдъхновение“, „Старият 
книгопродавец“, „Старият стражар“. Самият той по-късно проявява самокри-
тичност към споменатите стихове и разказва как прочетеното от Некрасов му 
е въздействало.

В „Иван Вазов в Пловдив“ М. Цанева постига един много плътен докумен-
тален портрет на преживяното в източнорумелийската столица, но не трябва 
да се пренебрегва и друг важен щрих, подсказан от самия Вазов, защото изклю-
чителната му творческа и обществена деятелност не е пречка за житейските 
радости: 

“(...) първите години от свободата носеха характера на голяма жизнерадост. 
Особено в Пловдив веселите млади другари, настанени на доходни места, живе-
еха охолно като цялото общество. Така и аз се впуснах във вихъра на удоволст-
вията и веселбите. В тоя вихър харчех безразсъдно младенческа енергия, сили и 
пориви. Разходките, пиршествата някога през цели нощи нямаха край.“
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За Вазов Велика е много различна. Не може да се прави сравнение между 
нейната образованост, интересите й и чувствената природа на Катерина или 
Зихра. Писателят неусетно се влюбва и се решава да поиска ръката й. Тук се по-
явява и фигурата на бащата – отец Георги Тилев. Поетът отдавна е респектиран 
от него – още през есента на 1876 г. му посвещава стихотворението „Пастирят“. 
С времето узрява рещението да го включи в „Епопея на забравените“, защо-
то вижда в лицето на свещеника образ-алтернатива на поп Кръстьо. Спира го 
оценката на съвременник, който определя творението като многословно и най-
вече „мазнишко“. Това е една от често срещаните за епохата квалификации. 
Примери се намират и у З. Стоянов. Все пак отделни детайли, макар и про-
менени, от „Пастирят“ намират място в „Кочо“ и „Левски“ – предпочитаните 
антитези, типът противопоставяне между „русите главички и белите власи“.

Ето какво пише Константин Гълъбов за свещеник Тилев:

Драги читателю, когато разглеждаш паметника на „Цар Освободител“ в Со-
фия, спри вниманието си и върху барелефната плоча на източната страна. Ще 
видиш отляво група от императора, патриарха и други дворцови лица, а отдясно 
група българи със свалени шапки и към края, но извън тях, един висш духов-
ник – той е отец Георги х. Тилев, известен някога на целия български народ под 
името Хаджи Поп.

Неговата биография е своеобразен летопис на българските исторически 
страсти и неволи. Роден в Перущица, ученик на Хр. г. Данов, Георги Тилев 
участва в подготовката на Априлското въстание, получава смъртна присъда, 
но благодарение на европейските комисари наказанието му не е изпълнено. В 
историята си за въстанието в Перущица Иван Кепов подчертава ролята на леди 
Странгфорд, но дори тя не може да спре гоненията на турските власти, и отец 
Тилев търси спасение в Русия. Освободителната война му дава възможност да 
се върне в родината, а в Източна Румелия е избран за народен представител в 
Областното събрание; член е и на Постоянния комитет. Събитията, свързани с 
контрапреврата на Батенберг, го карат отново да бяга от родината, но по един 
парадоксален начин това става през Тъмръш. Страшните братя Ахмед ага и 
Адил ага го посрещат подобаващо и му помагат при по-натъшното пътуване.

За съжаление Вазов получава недвуслислен отказ на предложението си и 
се оказва неподготвен за него. Чаровната шатенка, както често я описват, проя-
вява независим характер и е категорична. Вазов страда, само че любовна изпо-
вед в мерена реч за преживяното не се появява.

За личността и съдбата на Лика има противоречиви оценки. Биографите 
на Захари Стоянов (Тодор Ташев, Стефан Чирпанлиев) се изкушават да напом-
нят, че неин кум става Захари Стоянов, защото Лика и жена му Анастасия са 
учили заедно в Русия. Това не е пречка Захари две години по-късно да я впише 
в своята „Таблица на черните“ – сред 123-мата противници на Стамболовия ре-
жим, предпочели „величието на Русский цар“. В обкръжението на пет жени, 
между които и Екатерина Каравелова, той пише за кумицата си: „нихилистка 
заран, по обед панславистка, вечер социалистка, а ноще – интернационалист-
ка“.
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С тази любов е свързан един вълнуващ жест – Величко Вълчев напомня, 
че Вера Тилева прави първия превод на „Под игото“ на руски език, наистина с 
известни съкращения, но е факт, че именно нейното име се свързва с началото 
на едно друго – чуждоезиково – странстване на романа.

Едни любовни вълнения и драми отстъпват място на други. В „Пловдивска 
хроника“ Никола Алваджиев разказва за дъщерята на Вазовия хазяин Атанас 
Манолов – Ефимия. Това е история, която близките включват в една от родо-
вите легенди, макар всичко да приключва много бързо и Ефимия да завършва 
дните си като госпожица.

Ако преживяното с Ефимия остава скрито за любопитните поглед, любов-
ният роман с Пелагия добира публичност и поставя Вазов на сериозни изпи-
тания. Стига се дори до един от неосъществените, но заявени дуели у нас. Тук 
освен Вазов в полезрението ни попада и Петко Славейков.

Вазов среща Пелагия в Хисаря. Тя е много хубава, любовта им е бурна, 
връзката не може да остане незабелязана. Пред проф. Шишманов Вазов споде-
ля: „Две години изпитвах блаженството на взаимната любов.“ Изследователите 
на интимния свят на Вазов (Л. Стаматов, Р. Тахов) ненатрапчиво, но катего-
рично подчертават, че възлюбената на поета се отличава от познатия модел на 
заявена добродетелност. До срещата си с него Пелагия е любовница на адвокат 
хърватин, но след като отношенията й с Вазов стават факт, тя слага край на ми-
налото. Петко Славейков също е впечатлен от хубавицата – известна е славата 
му на поклонник на женската красота, ето защо и той не може да се примири, 
че тя е в чужди ръце. Същевременно публикациите на Вазов в „Народний глас“, 
отделните му творчески изяви, позицията му в Областното събрание го поста-
вят в центъра на внимание. Жлъчни са коментарите от страна на З. Стоянов, а 
Петко Славейков продължава да тръби за посредствеността на Вазов.

“Кихавицата на Саллюста“ е опит да се противостои на някои от проти-
вниците, макар да е предпочетена мистификацията. Ударът на отсрещната 
страна не закъснява. Не минава и месец, когато Петко Славейков от страни-
ците на в. „Търновска конституция“ обвинява Вазов, че е продал „перото и 
съвестта си“ на министър-председателя Др. Цанков. Вестникарската полемика 
под формата на писма подсказва, че дуелът е възможен изход. Точката поставя 
Вазов – последното изречение на отвореното му писмо до Славейков, публи-
кувано в „Народний глас“, гласи: „Младостта и бъдещето могат да бъдат вели-
кодуши.“ Славейков пристига в Пловдив, но същинската му цел са Родопите, 
където се кани да прави „язикословни изследвания“. До дуел така и не се стига, 
но обидите срещу Вазов като че ли нямат край. В. „Народний глас“ отвръща на 
канонадата... Но да не забравяме за Пелагия, по-точно за раздялата с нея. Вазов 
разказва на Шишманов:

По едно време я поиска обаче за жена един руски полковник, който живее-
ше в София /.../ и аз с разкъсано сърце трябваше да се разделя с нея. Настанаха 
дни на страдания. Животът ми се помрачи. Денонощно бях занят с мисълта за 
нея, но страдах тайно, криейки от всички мъката си, която постоянно растеше. 
Всичко в Пловдив ми наумяваше изгубената жена.
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В „Животът на Вазов“ Др. Тенев добавя още един щрих, който обичайно се 
премълчава от изследователите – че Пелагия е имала дете от друг. И че Вазов се 
е страхувал от общественото мнение. Оставяме този въпрос отворен, като на-
помняме едно откровение в пътеписа „Мочурът“ (1885). Когато Вазов споделя 
болката си, историята с Пелагия вече е приключила:

Ние, жители на градовете, отдавна сме навикнали да гледаме на любовта 
като на порок или, поне, като на срамотна слабост. За да угодим на светските 
понятия, ние затъпяваме най-нежните струни на сърцето си и се боим от треп-
тенето им като от едно угризение. Разгласи ли се една ваша сърдечна привърза-
ност, и ето тя става пища на подигравките, на глупостта и на хорската природна 
злост. Обществото няма да ви прости това чувство и ще ви изрази гнева си в 
най-гадни форми...

Тези размисли често са възприемани като характеристика на времето. Из-
вестно е, че за Вазов е обичайно да се отклонява от повествованието, за да даде 
израз на личните си размисли за българските нрави и националния ни харак-
тер. А отзвукът от преживяното откриваме в поема, в по-голямата си част от-
печатана от в. „Народний глас“ (1884), а изцяло е публикувана през 1893 г. „В 
царството на самодивите“ е своеобразно бягство от действителността, илюзор-
но потъване в един безкрайно различен свят, оригинално решение от висотата 
на полета да се обхване миналото и да се потърси успокоение за душата. И все 
пак Вазов едва ли е предполагал, че пресата ще го нарече „самодивския любов-
ник“. Да не забравяме – иде реч за жълта шумотевица, която и тогава няма кой 
да пребори.

Това е всъщност и драмата на твореца, принуден да отговаря на нападки, 
да изменя на нагласата си, подвластен на страстите на деня. Страданието го 
води и ако то остава скрито за другите, появяват се онези „песни“, които впе-
чатляват със своята мощ и искреност. Той трябва да изживее цялото пътуване 
между бляна, любовта и историческия спомен, за да чуе желаната подкрепа от 
Музата:

  Не мрат песни вдъхновени,
  отклик на душа народна...

Но поетът не може да забрави змеицата...
И предприема пътуване до Италия, признавайки, че зад всичко стои „сър-

дечна тъга за изгубената любов“. А пред проф. Шишманов заявава: „До самоу-
бийство идваше. Бобчев и Маджаров ме утешаваха.“

Другията причина е интересът към Италия и забележителните образци на 
изкуството. М. Маджаров сякаш забравя за преживяното с Нея и рисува един 
светъл и безгрижен образ:

„В пътуването си Вазов бе жизнерадостен, бъбреше ми стихове, които в 
часа съчиняваше, без да има намерение да ги печата; декламираше ми едно сти-
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хотворение за неговите  с о п о т н е н к и, което на всеки стих римуваше с една 
дума, която той произнасяше със сладострастие, но която не тури никога под 
печат, защото държеше на обществената срамежливост.“

Известно е, че Вазов трудно разкрива чувствата си в непосредствен разго-
вор. (В спомените на съвременниците го виждаме сдържан, винаги в лоното на 
мярата.) Маджаров ни разкрива чертите на пътуващия човек. А стихосбирка-
та „Италия“ е личното свидетелство на поета за потапянето му в този толко-
ва различен и невероятен свят. Ако във „В царството на самодивите“ може да 
се проследи пътуването към бляна, в който чувства и рефлексия търсят нова 
форма, то в „Италия“ се появява странникът, ненамиращ покой за душата си. 
Страданието съществува независимо от всички преживявания. В „Ненадейно 
сред морето“ появилата се птица е повод да се заяви, че те двамата са „скитни-
ци“, посвоему свободни и самотни. 

ВЕРА

Детронирането на княз Александър Батенберг и контрапревратът проме-
нят изцяло политическата карта на България. Русофоби и русофили не могат 
заедно да понесат отговорностите на властта. Саморазправата с русофилите 
започва да взема плашещи размери и за мнозина напускането на България е 
единствено възможното спасение. Потеглят мнозина – М. Маджаров, Ив. Ге-
шов, Ст. Бобчев. Оставането в България на онзи етап е риск, който може да 
бъде избегнат. К. Величков посреща събитията извън пределите на страната и 
се отдава на живописта във Флоренция. В спомените си М. Маджаров не може 
да се отърси от възпоменанието за преживяното:

   
И наистина, в някои местности в Южна България жестокостите бяха над-

минали турските. Произволите бяха безгранични. Никой не знаеше дали ще из-
лезе жив из затвора. Достатъчно бе правителствените партизани да прогласят 
някого за  ч е р н а  д у ш а, за да го погубят.

Вазов също напуска България – първо се крие в съседски дом, после се 
вслушва в съвета на окръжния управител да изостави Пловдив. Ситуацията 
наистина е сложна – брат му, тогава все още кап. Георги Вазов, преминава не-
легално в Турция и след много митарства стига до Цариград. Другият му брат 
– Михаил, поручик, е прострелян в гръб в София при нелепа история.

Пред поета е участта на изгнаника и той трудно се примирява с нея, макар 
в Цариград да е в обкръжението на близки хора. По това време се открояват 
тъмните фигури на Тъмръшлиите, превърнали се в спасители за мнозина, а 
доскорошният вековен господар – Турция – дава убежище на емигрантите... 
Вазов не се задържа задълго в Цариград и потегля за Одеса. Радушно приет, в 
началото той се чувства добре, за да дойде отново времето на меланхолията. 
Стихотворението „В униние“ започва с мото от Верлен, въпреки че Вазов е от-
кровен: „... не мога да търпя Верлена.“ Заявява го, но в творбата звучат нотките 
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на неудовлетвореността. Пътуването до Москва и Петербург, участието му в 
„депутацията“ от емиграти в Киев по повод 900-годишнината от покръства-
нето на русите помагат на Вазов да опознае Русия, да изпита вълнението от 
съприкосновението с мащаби, които изведнъж се разгръщат пред очите му. 
Пътеписът „Извън България“ е своеобразна панорама на това запознанство. 
Но Вазов е смутен и развълнуван от излезлия отзив за „Сливница“, в който за-
едно с добрите думи може да се прочете, че поетът поднася на народа си кървав 
поетически венец. Затова не спестява коментара си:

Колкото до мъмърът, че българската литература е изказвала радост за успе-
хите на българското оръжие в  о н и я  м о м е н т и, той би бил справедлив, ако се 
отправяше към едно общество от безстрастни и ледни философи, а не към един 
млад и впечатлителен народ, който при Сливница хвърляше на  з а р  своята чест, 
непокътнатост, може би и съществувание. Ако един български поет поискаше да 
бъде тогава моралист, а не българин – с българска кръв, душа и чувство, – той 
щеше да бъде фалшив и смешен.

В творчески план най-важното, което се случва с Вазов, е, че носталгията 
на изгнаника, безкрайните самотни часове го тласкат да обърне поглед към не-
далечното време на „пиянството“ на един народ и на неговата покруса. В Одеса 
той започва работа по „Под игото“.

В Одеса се появява и Тя. Др. Тенев в „Животът на Вазов“ представя интри-
гуваща хипотеза. Вера е женена, но мъжът й е в Сибир. Пред проф. Шишма-
нов Вазов определя чувствата си към нея като „мимолетни“. Стиховете, писа-
ни през този период, разкриват други изживявания. Осъзнати са миговете на 
постигната хармония, когато светът е забравен (“Алеята“). Любовта се оказва 
спасителна за двете самотни и страдащи души. Изгнаникът не може да забрави 
как Тя е променила живота му. Меланхолия обгръща тези стихове – радостта 
от споделеното щастие е кратка (“Спомени“). Раздялата е осмислена чрез рав-
носметка за живота без любимата – „като че чаках някой да ми върне / назад 
половината сърце“ (“Кога отплува“). При този фрагментарно оформящ се лю-
бовен сюжет изпъква и оценката. Рядко може да се срещне творба като „Благо-
даря“ – тя няма шансове да влезе в любовна антология, но в нея се засяга темата 
за духовното общуване и много искрено, с неприкрито автобиографично зву-
чене се разкрива как любимата е дала на поета сили да продължи. Л. Стаматов 
е на друго мнение. Той е категоричен, че тази творба може да бъде поставена 
сред най-доброто от Вазовата любовна лирика и я сравнява с „Я помню чуд-
ное мгновенье“... „Благодаря“ е важен щрих от житейската и творческата био-
графия на Вазов. Погледът е обърнат не към собствените изживявания, а към 
значимостта на нейното присъствие. Вера променя дните и нощите му. Извън 
присъствието й той не открива основания да омиротвори душата си. Да при-
помним, че в Одеса Вазов изписва едно от най-песимистичните си стихотворе-
ния – „Една муза в траур“... Що се отнася до Вера, нещата изглеждат сериозни 
– поне до момента, в който трябва да се даде майчината благословия. Такава 
обаче няма. Ето няколко пестеливо отронени реда от Борис Вазов по случая:
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По-сетне, когато беше емигрант в Одеса, той се увлече по една жена. Помня, 
беше изпратил на мама (бяхме тогава в София) портрета на дамата и описваше 
нейните добри качества. По портрета тя изглеждаше доста прилична и симпа-
тична. Но мама, която поддържаше редовно кореспонденция с него, не одобри 
неговото желание да се задоми за рускиня, чужденка, а казваше, че той трябва 
да се ожени за българка, каквато сигурно ще се намери. И брат ми я послуша.

Където и да се намира, Вазов винаги е обърнат към майка и следва ней-
ните повели. Тя е императивът. (Докато е в Петербург, изживява мъчително 
раздялата.) Обръща се към нея в „На майка ми“. Поставя я на пиедестал, който 
ще получи окончателната си отливка в стихотворението „Майка ми“... Връща-
нето в родината отново се свързва с майчината воля. Вазов получава писмо, в 
което майка му му съобщава за срещата си със Ст. Стамболов и за уверението 
на последния, че синът й може да се завърне и да разчита на защитата му от 
политическите противници.

АТИНА

На 9 март 1889 г. Вазов пристига в България, за да не я напуска никога вече 
като изгнаник. Но нека говорим за онези вълнения, които променят личния 
му живот. В картата на нереализираните му годежи влизат Свиленград, Па-
зарджик, Сопот (заради девойка от Сопот, живееща в София), Костенецките 
бани. И все не се получава. И така – между очакванията и разочарованията 
– до срещата с Атина Болярска... Много е писано за завършилата със златен ме-
дал Фундуклеевския лицей в Киев племенница на митрополит Климент (Васил 
Друмев). Не случайно поставяме акцент върху златния медал – в България не 
са малко отличничките лицеистки. (Сред тях е Ек. Каравелова – златен медал 
от ІV московска гимназия.) За съжаление когато отношенията между Вазов и 
Атина Болярска помръкват, идва онова лековато заявление, което писателят 
никога няма да забрави – Атина заявява, че медалът й е по-ценен от всички 
негови „писания“.

Първоначално Болярска е учителка в Русе, после се премества в София. 
Срещата на двамата става в едно от средищата на столичната интелигенция 
– домът на Михалаки Георгиев. Връзката осъществява съпругата на писателя 
– тя е била учителка на Атина в девическото училище в Русе. С интелекта, с 
разкрепостеното си държание Атина се отличава от останалите си връснички 
и напълно очаквано спечелва интереса на Вазов. Оказва се, че е чела внима-
телно стиховете му, знае голяма част от тях наизуст, и така пътят към сърцето 
на поета и на неговата майка е изминат успешно. Тогава Вазов е 40-годишен, а 
Атина е с десет години по-млада. Според разбиранията на онова време двамата 
доста са закъснели с най-решителната стъпка в живота. Скоро Магдалина и 
Михалаки Георгиев им кумуват. (Разказите на съвременници говорят за сенки 
в предбрачните отношения – нейни емоционални изблици, въздържаността 
на баба Съба, но те общо взето са пречупени през призмата на спомените за 
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проваления брак.) Вазов стъпва в семейния живот и за известно време никой 
не говори за затруднения в живота на тази двойка. Появилите се по-късно раз-
дори биват обяснявани различно – с консервативния дух в дома на Вазов за 
разлика от опитите на Атина двамата да имат светски контакти. Появява се 
дори обвинение, че не е пресякла навреме флирт, който много го е дразнел. За 
Вазов този период е свързан с много интензивна творческа работа – излизат от 
печат разказите „Два врага“, „Епитропът“, „Сладкодумен гост на държавната 
трапеза“, както и „Тъмен герой“, заради който е призован в полицията и грубо 
му се нарежда повече да не пише срещу нея. Публикувани са пътните бележки 
„Извън България“ и обнадеждаващо звучащите „Предпролетни сонети“. И то-
гава се появява „Трънкосливката“! Това е творба със силни автобиографични 
елементи, за които признава самият поет: „Върнал се бях от Русия и оженил се 
бях, уж да блаженствам, а животът ми се сложи тъй зле!“

Още първите стихове постигат силно единение с природата – светът с 
всички свои битови повели е останал назад, а духът е свободен. Това са миго-
вете на хармония и спокойствие. Реалистичното внушение не измества фило-
софското прозрение за кризата, скрита зад победата.

  Дръвчето пъшка зле, клоновете се чупят;
  помладите без страх катерят се по трупът,
  потъват в шумата. Ужасният грабеж
  кипи и всеки миг той става погорещ... 

Стихотворението „По повод на един щурм“ е реплика. Пред проф. Шишма-
нов Вазов прехвърля мост между двете творби: „Това писах в свръзка с „Трън-
косливката“. В него изказвам обаче по-оптимистичен възглед върху живота. 
Намирах се в друго настроение.“

В интимен план нещата не вървят добре. Съвместният живот на Вазов 
с Атина Болярска продължава година и три месеца, но не може да стигне до 
окончателен развод, защото Атина има поддръжници в Светия синод. Атина 
успява да извоюва издръжка и въпреки изричната воля на Вазов в завещание-
то му, която я лишава от наследство, успява да получи полагащото й се според 
закона. Не я спира и гневът на роднините. Атина присъства на погребението на 
народния поет. Виждат я и на гроба му на всяка годишнина.

Открит остава въпросът за причините, довели до разрива между двамата. 
Сведенията за раздялата са противоречиви. Единственото сигурно нещо тук 
е присъствието на баба Съба – стожерът в живота на Вазов. Никоя жена не 
може да се мери с фигурата на майката. Ето няколко щриха, визиращи раздя-
лата с Атина: „Майко мила, спаси ме от тази жена, не мога повече да изтрая!“ (в 
спомените на племенницата му Събка Фетваджиева); „Мамо, какъв голям грях 
щях да сторя, бях решил тебе да изпъдя, прощавай!“ (в спомените на Борис 
Вазов); „Разправяха още, как се е оставил скоро с жена си. Един надвечер тя се 
връща от гости у своя приятелка. Намира пътната врата заключена. Чука. На 
същия този балкон се показва баба Събка, Вазовата майка, и казва: – Булка, 
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няма вече място в тая къща за тебе. Иди си при своите. И си влиза. Така се свър-
шило“ (в спомените на Кирил Христов). „Майка ми най-малко не е виновна за 
семейната ми разруха. Майка ми беше светица по доброта на душата. Тя иска-
ше, напротив, и настояваше, пак да се съберем. Аз не рачих. И имаше защо.“ 
(Иван Вазов пред проф. Шишманов.)

ЕВГЕНИЯ 

Евгения Бончева–Елмазова с литературен псевдоним Евгения Марс е жена-
та, която вълнува Вазов 16 години. Неговата смърт слага точка на дълго обсъж-
дани отношения. Да не забравяме, че семейната среда е възпитавала умереност 
при показването на чувствата. Сам поетът споредя откъде идва тази въздър-
жаност на фона на спонтанните му творчески реакции: „Един непонятен свян 
владееше синца ни. Тоя свян се присади в душата ми за дълги години по-после. 
Той се отрази и на лириката ми, когато зафанах да я пиша. Когато исках да пиша 
за любов, винаги усещах стеснение при мисълта, че като се напечатат песните 
ми, майка ми ще ги чете (от баща си не се боях, защото той не четеше такива 
непотребни работи). И аз само прикрито пишех за любовните си чувства.“

Назад в годините... В „Майска китка“ се появяват стихотворения, посве-
тени на туркини – „Кямиле“, „На Фатма“ – и по думите на Вазов реакцията 
на баба Съба не закъснява. Майката е непримирима, че е започнал да пише за 
разни „проклети читакини“. Синът запомня това.

Когато се запознава с Евгения Марс, тя вече има своите първи литератур-
ни публикации. От този момент нататък Вазов винаги ще навежда глава на ръ-
кописите й, поради което отрицателите й злъчно ще подмятат, че от текстовете 
й надничат мустаци. Спорът дали Евгения Марс е талантлива е непродуктивен. 
Има прекалено много обстоятелства, които обясняват популярността й – с оп-
итите на пишешата жена да се наложи, нещо непривично за времето поради ре-
зервите на обществото; с менторството на Вазов; с любопитството, което буди 
връзката им. Сборниците с разкази „Из живота“, „Лунна нощ“, „Белите нарци-
си“, „Човекът в дрипи“, повестта „Буря“ имат своето място в литературата ни, 
но не се преиздават, защото според някои звучат анахронично още за времето 
си. Пиесата й „Божана“ получава и ласкави, и съсипващи оценки, но не може 
да се пренебрегне фактът, че за първи път се явява жена-автор на пиеса, пред-
ставена на сцената на Народния театър. Драмата „Магда“ разгръща един швей-
царски любовен триъгълник, който запознатите с отношенията между Евгения 
и Вазов свързват със съвместния им престой – на двамата и синът на Евгения в 
Швейцария и в Италия. Често Евгения Марс решава художествения проблем с 
реалната или възможната смърт. В пиесата Магда се самоубива, но по-важното 
е, че се появява образът на жена (независимо от спорните качества на драма-
тургичния текст), която иска сама да решава съдбата си. Нерядко мелодрамата 
натежава, изричат се много думи, а конфликтът се обяснява, за да се стигне до 
точно изведено послание. Могат да се отчетат амбицията, стремежът да се за-
щити позиция, но не повече. Успехът идва с „Полувековна България“. Виждаме 
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я като издател и редактор, който успява 
да изобрази общия път, извървян във 
времето. Силната страна на този илюс-
трован юбилеен албум е, че проследява 
документално какво се случва с упра-
влението, с материалната и духовната 
култура за 50 години свобода.

Далеч по-убедителна е в „Разходка 
из Цариград. Пътни бележки и впечат-
ления“. Самото пътуване е фиксирано с 
дати, внимателно се проследяват обек-
тите, които трябва да „заживеят“ в читателя във време, в което кинематогра-
фичният разказ е все още недостижим. Забележете колко внимателно, още с 
първите редове, се оформя обликът на триото: „(...) аз и мъжа ми, се отзовахме 
на Софийската гара. Там заварихме и народния ни поет г. Ив. Вазов, който също 
пътуваше за Цариград и който ни стана скъп другар през цялото пътуване.“

Разказът успява да създаде атмосфера – от импровизираното хранене, в 
което обаче няма компромис, до впечатленията от видяното. Е. Марс наблю-
дава, но и припомня как другите са възприели този свят – не само се обръща 
към „Цариградски сонети“ на К. Величков, но напомня и какво се е случило с 
идеалите на онези, които са ги отстоявали. Освен това апострофира доброна-
мерените характеристики на Пиер Лоти за Цариград, който се притеснява да не 
би някой да посегне на бездомните кучетата и така да лиши града от неговата 
неповторимост. Спътниците са на нейна страна, а страстните възражения ид-
ват от Вазов. Той не може да прости на Пиер Лоти, че е туркофил и в стихотвор-
на форма след три години (1912, Балканската война) вече го „съветва“: „а ти си 
поплачи въз гроба на палачът“ (“На Пиер Лоти“). В пътеписните си бележки 
Е. Марс също не сдържа гнева си – вижда земен рай, обитаван от „варварско 
племе“, възмущава се от до болка познатото „ориенталско раболепие“. Въпреки 
това, каквито и смущаващи детайли да има в този пътепис, той притежава две 
достойнства – разкрива едно променено българско присъствие в Цариград и 
описва селямлъка – парадното отиване на султана в петък на молитва.

Къде е тук Вазов? Ако в пътеписа може да се прочете за вълнуващата среща 
с възпитаниците на Семинарията, да се види от друг ъгъл обителта на българ-
ския екзарх в Цариград, неусетно присъствието на Вазов се „разтваря“ в хода 
на разказа. Всъщност пред проф. Шишманов писателят много точно разкрива 
основната причина за пътуването си – появили са се болките в гърлото, които 
го измъчват години наред, а не може да намери най-успешното лечение:

 
„Д-р В. ме посъветва тогава да направя една разходка до Цариград, като 

предполагаше, че болките идат от някакво нервно разстройство. Слезнах в 
българската болница „Евлоги Георгиев“, на която директор беше тогава брат 
ми, д-р Вазов. След няколко дена, мъчително прекарани, стана консултация от 
цариградски знаменитости по болести на гърлото. Един арменец, д-р Ананиян, 
обяви, че няма нищо в гърлото, но понеже останала част от сливицата, която 

Евгения Марс
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била горена, та да не би тя да дразни гърлото, предложи нова операция: отрязаха 
ми сливицата, но се върнах в София все пак болен. Няколко месеца обаче след 
това гърлото ми премина само по себе си и аз написах едно подир друго И в а н  
А л е к с а н д ъ р, С в е т о с л а в  Т е р т е р, Ле г е н д и  п р и  Ц а р ю в е ц  и  
П р о л о г а за откриването на театъра. И за тия свои творби аз проучих цялата 
литература, която ми беше достъпна в София.“

Пропускаме нещо много важно. Когато Иван Вазов се запознава с Евге-
ния Марс, тя е на 28 години, а той на 55. Младата жена изглежда блестящо, а 
един ценител на женската красота като проф. К. Гълъбов насочва вниманието 
към черните й очи на ориенталска хубавица. Вазов е покорен. Не се старае 
да прикрива чувствата си и се радва на общуването с Евгения. Тя става „дра-
га“, „скъпа“, неговата „ученичка“. Щастлив е на „четвъртъците“ й, има своето 
място на голямото канапе, бавно отпива от чая и обича да я слуша как свири 
на пиано – изцяло е убеден колко сродни са душите им. В своите безкрайни 
„беседи“ двамата, всеки за себе си, получават онова, от което има нужда. Вазов 
ще живее с големите вълнения на времето и ще напише стихосбирките „Под 
гърма на победите“, „Песни за Македония“, „Нови екове. Дисонанси“. Поня-
кога проф. Шишманов се опитва да удържи стихията в интерпретацията му 
на събитията, като го убеждава, че за други е „зоологическия патриотизъм“. 
Вазов отговаря със свойствената си искреност: „Знаеш ли, че има някои мои 
близки хора, които осъждат патриотическите ми пориви. Но какво да пра-
вя. Как да задуша чувствата си? Аз нямам рибя кръв.“ Малко по-късно проф. 
Шишманов добавя в дневника си, че старите приятели на Вазов, Михаил Ма-
джаров и С. С. Бобчев, осъждат патриотичните му пориви, а той самият зая-
вява, че няма особено високо мнение за патриотизма на двамата. Годините, 
различните обществени позиции са наложили дистанция в гледните точки на 
някога неразделните.

В същото време Евгения Марс е неизменна част от обкръжението му. И 
когато него вече го има, я виждаме в светлината на една голяма деятелност – 
избрана е за председателка на новооснования Съюз на българките за просве-
та и култура. Тя е една от основателките на Клуба на българските писателки, 
който с времето се превръща в културна институция. Това е времето, когато 
имената на Багряна, Анна Каменова, Фани Попова–Мутафова, Магда Петкано-
ва се свързват с една много последователна защита на жената в литературата 
– появили са се емблематични творби, които настояват за място в „голямата 
литература“. Евгения Марс се изявява и като подпредседателка на Дружество 
„Българска драма“ и в различни женски организации – за нея може да се каже, 
че е почти навсякъде. Пълно отрицание на всичко онова, което се опитва да 
направи, получава в лицето на Ана Карима.

За последното свидетелства поредица от публикации, а брошурата „Чуде-
сата на Евгения Марс“ събира дълго трупания негативизъм. Трудно се приема 
нарастващата популярност на Вазовата „ученичка“. Задава се въпросът: тя ли е 
личността, която трябва да бъде представена в Енциклопедията на братя Дан-
чови, при положение, че отсъстват имената на Багряна, Фани Мутафова и т.н.... 
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По същество се моделира една опасна представа за Марс – на базата на обвине-
ния, че е спекулирала със страстта на Вазов в заника на живота му. Ана Карима 
напомня за лирата с венеца, която Вазов получава на своя юбилей през 1895 г. 
и която по-късно подарява на Евгения. Както и писмото, съпровождащо дара:

  Уважаема и драга Евгения Марс,
  Щастлив съм днес да ви поклоня, като сувенир от мене, един от найскъ

пите ми литературни сувенири – лирата.
  Приемете го, драга Евгения Марс, като едно материално и красноречиво 

свидетелство как високо ценя сичко онова, което е хубаво и благородно у вас и 
като нов знак на моята дълбока признателност за вашите чувства на симпа
тия и неизменна дружба, с които сте ме почитали до днес, и от които, лаская 
се да вярвам, няма да ме лишите и в бъдеще.

   София                              С найсърдечен поздрав
26 януари 1908                          Ваш предан И. В а з о в

Няколко години след смъртта на поета Евгения Марс предлага на Народ-
ната библиотека срещу заплащане лирата, с което отново се предизвикват 
крайни коментари. Те започват от недопустимостта на факта и завършват с 
опити жестът да се разчете само и единствено като комерсиален.

Житейските факти заявяват своите права, но с годините избледняват, за 
да останат творбите, които се превръщат в художествена изповед. Неизвестна 
е чаровната парижанка, с която Вазов се запознава при първия си престой в 
Швейцария (1893 г.), но се появяват двата малки цикъла „Какво мълвеше Мон-
блан“ и „Женевското езеро“. В тях могат да се открият вълненията на пантеис-
та, който обаче никога не изпуска от погледа си противоречивата същност на 
човека, осмислена на фона на несравнима с мощта и изяществото си природа. 
Интимното отново остава дълбоко скрито – може да се разкрие само в мотив, в 
мигновено уловено състояние (както след време ще проблясват очите на Дора 
Габе и той ще се вслушва как тя чете стихотворенията си). Още тогава се спус-
кат завесите на мълчанието. Остава най-важното – неназовимото, което чака 
своето време. Истински то ще прозвучи в „Люлека ми замириса“ (1919 г.)

Пътят на това заглавие може да се проследи отново чрез дневниковите 
записки на проф. Шишманов. Идеята на Вазов тръгва от „Дисонанси“, пре-
минава през „На заник слънце“, което сестра му не одобрява, защото не иска 
предчувствието за край да бъде заявено. Вазов се насочва и към друго заглавие 
„Пролет на една душа“, но и то буди възражения. Накрая се чува думата на 
проф. Шишманов, който предлага да направи „като французите“ и избере за 
име на „сбирката“ заглавието на някое от съставящите я стихотворение. И така 
се стига до „Люлека ми замириса“.

Стихосбирката има триделна композиция: „Образи и видения“, „Под Ам-
барица“ и „Триндафилите“ (“Из старите ми тетрадки“). Последното уточнение 
за Вазов е много важно – той не иска да смути своето обкръжение, притеснява 
се от възрастта си, желае да скрие, че любовните стихотворения носят отпеча-
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тъка на чувствата му към Евгения Марс. В този момент за него е от изключи-
телно значение да даде израз на всичко онова, което съкровено го е вълнувало 
и което, верен на себе си и средата си, съобразяващ се с нравите на времето, е 
притаявал. Избрал прозрачната защита, че представя отдавна написани сти-
хотворения, Вазов е доволен от мистификацията и споделя пред верния душе-
приказчик проф. Шишманов: „Не можеш си представи, колко съм доволен, че 
намерих един щит, зад който мога да се скрия: „Из старите ми тетрадки“. Това 
се казва славянска хитрост, ха?“

“Люлека ми замириса“ – творбата, която има задачата да отприщи изпо-
ведта за преживяното, за понесеното и премълчаното – в пълна степен успява 
да създаде атмосферата на неназовимото. Единственото стихотворение, посве-
тено на Евгения Марс, е „Полски впечатления“ – за да бъде тя привидно ано-
нимна, но неизменно присъстваща в „Триндафилите“.

Вторият раздел, „Под Амбарица“, възкресява света на детството и първите 
вълнения на младостта. Автобиографизмът в тези стихове разкрива начало-
то; привидно малкият свят е изключително голям, а видян от перспетивата на 
връх Амбарица, той се вписва в космоса на родното и става едно от неговите 
най-вълнуващи лица.

И идва ред на третия цикъл – „Триндафилите“. Тук вдъхновителката е Ев-
гения Марс и в своя „златний заник“ поетът изрежда онези думи на открове-
ние, които под друга форма могат да бъдат прочетени в писмата му. Ако в „Под 
Амбарица“ любовното чувство е заявено еднократно и се свързва с раздяла 
– появява се градината, „дето двамата плакахме“ (“Тя е жива“), то в „Тринда-
филите“ стихотворения като „Ти ме срещна“ (“Ти ме срещна пръв път под то-
полите“), „Беседа“ (“Беседа водим тиха, задушевна“), „Тя“ (“Жена, вълшебница, 
богиня“), „Зима“ създават неприкритата атмосфера на любовното изживяване. 
Могат да се проследят вълненията на мъжа, осъзнаващ невъзможността до-
край да покори любимата и заедно с това се разгръща мотивът за ревността, 
за разминаването. Изгарят се писма и така се отразява миг от реалните сблъ-
съци между двамата; раздялата е окончателна вечерта, за да има ново начало 
сутринта. Всичко е едновременно поетичен летопис на една страст, а заедно 
с това и изповед, с която творецът разкрива своето щастие – такова, каквото 
той го изживява, пренебрегнал света на околните. В закъснялото откровение 
се крие и драмата на Вазов – с всички, но самотен; намерил търсената душа, 
но изживяващ една много проблематична връзка. Като се има предвид колко 
дискретно е семейството му, трудно може да се намери отронена дума, изразя-
ваща отношение към Евгения Марс. Сестрата на Вазов, Въла Вазова–Фетвад-
жиева, разказва за случай, в който публичното поведение на Евгения Марс я е 
смутило: „... сега при тоя случай аз видях, че той издигаше на един пиедестал 
от чистота всичко, което имаше около себе си, па макар другите да знаят и най-
нечистите работи за това“.

Първият екземпляр от „Люлека ми замириса“ получава проф. Шишманов. 
В дневника му има два щриха, които отново и отново разкриват деликатното 
положение на Вазов, от която и страна да се погледне. Проф. Шишманов пише:
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След като обядвахме в клуба, отидохме у него. Студ! Сврял се в една ста-
ичка, в спалнята си, донесъл две кресла от кабинета, та станало по-приветливо.

Въпреки че пали печката два пъти на ден, не се стопля, за това си помага с 
мангал.

Тъкмо рецитирах нещо из „Лиляка“, дойдоха негови най-близки. Вазов ме 
помоли да спра. Не иска да чета пред тях „Из старите му тетрадки“.

Колкото до издаването на „Люлека ми замириса“, Вазов няма защо да е 
притеснен. Той остава за хората народният поет на България. Фактът е извес-
тен, но не може да не го повторим. Стихосбирката е излязла във възможно най-
неподходящото време. На 3 октомври 1919 г. Фердинанд абдикира, а на 27 но-
ември Александър Стамболийски подписва Ньойския договор. По обед Вазов 
и проф. Шишманов довършват обеда си в Юнион клуб. Точно тогава военна 
музика засвирва „Съюзници, разбойници“ и хилядна тълпа се натрупва пред 
дома на Вазов. Той е в този момент човекът, пред когото може да се изплаче 
мъката от всичко преживяно. Да оставим дневниковите записки да говорят:

/.../ поетът се яви на ъгловия прозорец на клуба срещу Министерския съвет 
и тълпата се обърна. Вазов държа expromto една хубава реч, със силен глас. Из-
ненада всички със своята импровизация.

В тоя момент се явиха на балкона на зданието на Министерския съвет ня-
кои от министрите. [Райко] Даскалов държа реч и тълпата го изслуша внима-
телно, но на края един офицер (бивш адютант на главнокомандващия) заяви, 
че народът е дошъл за Вазова, а не да прави овации на правителството, та да 
няма недоразумение. Министрите веднага изчезнаха от балконина и прозорци-
те, като облени със студен душ.

Вазов е безкрайно развълнуван и в този ден на национален траур полу-
чава едно от най-големите признания на народа, на когото е посветил твор-
чеството си. Междувременно „Люлека ми замириса“ е поел към читателите. Ще 
минат почти тридесет години, докато се появят писмата му до Евгения Марс. 
Българската епистоларна традиция има един сериозен масив от писмовни от-
кровения, при които гласовете на творците и техните любими свидетелстват 
непосредствено за преживяното. Да си спомним за писмата Яворов и Мина, 
Лора и Яворов, Пенчо Славейков и Мара Белчева, любовните писма на Димчо 
Дебелянов и др.

Публикуването на Вазововите писма до Евгения Марс преминава през раз-
лични изпитания. В предговора към изданието акад. Тодор Павлов споменава 
за натиск от страна на роднините, за които припомнянето на тези страници от 
живота на знаменития им родственик не е особено приятно. А желанието на 
Евгения Марс е писмата й да бъдат издадени след нейната кончина.

Какво крият писмата? Вазов не намира спокойствие, докато не й пише. Из-
праща й книги, бонбони, цветя – проявява изключителна тревога при всяка 
промяна в състоянието й. Притеснява се и се радва. Благодари мило за сладко-
то, пастите, доверява й желанието си да пие кафе в нейния „будоар“. Така тре-
петно Вазов преживява всичко, свързано с Евгения Марс, че в голяма част от 
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писмата си е неразпознаваем. Това е различен човек. Другият Вазов, писателят, 
ще затвори новоизлязлата книга „Люлека ми замириса“ и на следващия ден, 
след като е застанал пред изтерзаните си сънародници, ще напише:

   И ние, смазаните до земята,
  с духа сме прави, ако и безгласни:
  вий меча взехте ни, но не крилата
  на вярата във бъднини поясни.
     „Кулата“
В писмата си Вазов се вълнува от издаването на разказ на скъпата си прия-

телка. Говори въодушевено за „Еловото клонче“ и пита какво става с „тоя ужа-
сен Беловеждов“, издателя. Разбираме, че бди над на книгата й „Лунна нощ“. 
Писмата му са от София, Виена, Цариград: „Спомням си, че лани през тия дни 
бяхме заедно в Цариград. Как весело беше тогава, как вашето общество мяташе 
обаяние въз тоя Цариград, сега тъй безинтерес за мене.“ 

По същия начин се отнася и към Интерлакен. Предишното му пътешествие 
в Швейцария е било с нея. Запомнили са я гостоприемните хотелиери – „la belle 
dame avec son enfant“... А когато пише от родината, е отдаден на своята Женичка, 
както често се обръща към нея. Благодарене на споделеното в писмата могат да 
се проследят в подробности моменти от живота му, както и чувствата, които 
го вълнуват: „Извинете, Евгенио, Аз имам много недостатъци, но съм запазил 
само една черта: не съм нахален. Не желая да се натрапвам там, дето не ме жела-
ят. Колкото тежка и да бъде за мене загубата на вашето уважение и приятелство, 
аз ще се покоря стоически на съдбата и няма да ви доставям вече тая неприят-
ност да ме срещате.“

След това конфликтът е изгладен, срещите и писмата продължават. И все 
пак има такива моменти, когато е в изключително напрегнато състояние – гори 
писмата й, не може да си намери място, ако помежду им има недоразумения: 
„Тая нощ прекарах почти цяла в безсъние. Мисълта, че ти ми си още сърдита, 
ме мъчеше.“ Мисълта, че може да я изгуби, го хвърля в отчаяние: „Зловещи съ-
нища ме измориха тая нощ. Сънувах, че си избягала нейде през морето и си ме 
оставила тук сиротен и нещастен!“

Истината е, че Вазов продължава да се чувства самотен. В последната годи-
на от живота си той й доверява, че няма друго близко същество на света. Насто-
ява за срещи и твърди, че разходките им в Борисовата градина са истинско оми-
ротворение за душата му... Последното му писмо звучи по-различно – може би 
защото знаем, че е последно. В него Вазов, подобно на дете, повтаря възторжено: 
„/.../ и Женичка е прелестна, и Женичка е мила, и Женичка е моя приятелка! „

Това е последната голяма любов на поета, която затваря албума с образите 
на най-близките му жени. Благодарение на него научаваме повече за човека Ва-
зов, както и за твореца Вазов.
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Д. Паскалев, Д. Радойнова
(Медицински Университет – Варна)

ЗАХАРИ СТОЯНОВ – СМЪРТ В ПАРИЖ

„Не се ръководих от никакви авторитети: 
святата истина ми бе знамето.“

З. Стоянов

На 02.09.1889 г., събота, към 11 ч. преди обяд, в София долита тревожна теле-
грама от Париж. По това време столицата на Франция е домакин на Световно-
то изложение и привлича вниманието със своя бъдещ символ – построената от 
инж. Александър Густав Айфел (1832–1923) величествена кула на левия бряг 
на Сена. Тук току-що е пристигнала делегацията на Княжество България, во-
дена от Захари Стоянов. Телеграмата е изпратена от д-р Панайот Жечев (1853–
1903)1, един от създателите на Българския червен кръст и директор на Българ-
ската санитарна инспекция, директно подчинен на Стефан Стамболов [1]. В 
нея се известява: „София, Министру Стамболову, Захарий Стоянов е опасно 
болен“.[2].

Стъписването още не се е разпръснало, когато на следващия ден телегра-
фът изписва жестоката вест, че Захари Стоянов, председател на Петото народ-
но събрание, е починал в Париж на 02.09.1889 г. „часа по 9.30 след пладне“ [2]. 
Преминал е в отвъдното Джендо Стоянов Джедев, авторът, подписвал се като 
Аз, Барон Лулчо, Барон фон Тиквеш, Барон фон Църволанко, стар Комита, 
Стоян овчаря, Отеда... Оттук нататък биографията на Летописеца се превръща 
в легенда.

Житие на самоукия овчар
Житейският път на Джендо Стоянов Джедев започва през 1850 г. в с. Мед-

вен, Сливенско, в семейството на Стоян Джедев Далакчиев. Като шестнайсетго-
дишен юноша напуска родното си място и става овчар в Добруджа, където баща 
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му отглежда своите стада. След пореден скандал с него напуска къшлата при с. 
Инджекьой (днес с. Тополи, Варненско) и се отправя за Варна, дирейки просвета 
и учение (1870). По-късно става арабаджийски чирак в Русе и започва да посе-
щава читалище „Зора“, където се запознава с Никола Обретенов и други будни 
младежи. Започва да се самообразова и дори учи френски език от фирмените 
надписи на Русчук [3]. С времето самоукият младеж се превръща в безпощаден 
публицист, способен само „с една дума да убие една репутация, с един епитет 
– партия“, както го характеризира Иван Вазов. Патриархът на българската ли-
тература не е избегнал критиката на Захари и отбелязва: „Жилото на Свифта 
(Дж. Суифт – бел.а.) не е било по-опасно“. [4, 5]. И наистина – от малограмот-
ното овчарче, което срича „Митарствата на блажената св. Теодора“, до чуждес-
транния кореспондент на в-к „Таймс“ е изминат предълъг път, а метаморфозата 
граничи с абсурдното. Ранният богослов Тертулиан2 някога бе написал: „Credo, 
quia absurdum“ (Вярвам, защото е абсурдно) [6]. И се оказва пророчески прав, 
защото някогашният самоук книголюб от читалище „Зора“ успява да сътвори 
една от вечните книги в историята на българската литература – „Записки по 
българските въстания“. Трябва обаче да изминат повече от 30 години, за да се 
усети епическото могъщество на неговата проза. Едва през лятото на 1920 г. 
проф. Александър Балабанов (1879–1955), полиглот и ерудит, открива по време 
на почивка в Копривщица „Записките“, прочита ги за развлечение и накрая въз-
кликва удивен, че е открил един „български Тукидид“ и „класик на българската 
проза“ [5]. След него тези определения ще бъдат повтаряни многократно от ре-
дица изследователи като Иван Радославов и Ефрем Карамфилов. И не би могло 
да бъде иначе, защото Захари Стоянов, бунтовникът и летописецът на полити-
ческия и обществения живот в България от края на 19. век, е авторът, който има 
право да каже за повечето от своите творби: „Аз бях очевидец“. 

В далечния септемврийски ден на 1889 г. в парижкия хотел „Сюез“ зави-
наги е затворил очи участникът в Старозагорското въстание от 1875 г., един 
от апостолите на Априлската епопея от 1876 г., идеологът и ръководителят на 
Българския централен революционен комитет, подготвил и осъществил Съе-
динението през паметната 1885 г.

Проф. Луи Леже (1843–1923)3, френски славист и преподавател в Сорбона-
та, наричан с обич „българския консул в Париж“, държи прощално слово във 
френската столица: „... Най-характерната черта на Захари Стоянов бе преди 
всичко патриотизмът. Острата му и често пъти изобличителна критика го е от-
клонявала от границите на общоприетата учтивост и дипломатическата етика, 
но кой от нас би могъл да го укори за това? Ако има добродетел, прекалеността 
на която да е извинителна, това безспорно е патриотичното му чувство. Заха-
ри Стоянов имаше дълбока вяра в бъдещето на България. И тази вяра не го 
излъга. Той не дочака да види края на каузата, за която възторжено се бореше. 
Неговото име ще бъде записано при имената на тези, паднали в борбата с перо 
и меч – при Миладиновци, Ботевци, Любен Каравеловци, Раковски... Сбогом, 
доблестни борецо! Ти ще почиваш в обятията на тази българска земя, на която 
даде най-скъпите дни от живота си! Твоите съотечественици те чакат дълбоко 
покрусени, за да ти отдадат последни почести. Дано тия почести бъдат едно 
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утешение за тази, която, дошла заедно с тебе тук, сега ще те придружава до 
отечеството ти като съкрушена вдовица в дълбок траур...“ [4]. 

Съмнението, че Захари Стоянов е отровен, тръгва още тогава от съпруга-
та му Анастасия Обретенова4 (Фиг. 2), дъщеря на прочутата баба Тонка, което 
се поддържа и от неговия брат Вичо Стоянов. Захаринка, дъщерята на Захари 
Стоянов, разказва през 1972 г.: „... мама твърдеше, че тати е отровен от хората 
на Стамболов. Той направил няколко посещения, преди да заминат за Париж, 
където били поканени за тържественото откриване на Айфеловата кула. Във 
влака почувствувал неразположение. А до Виена съвсем зазлял. В Париж го 
свалили полужив. Там и починал...“ [6]. 

По въпроса за смъртта на Захари Стоянов пише и Стефан Чирпанлиев след 
разговор с дъщеря му: „За смъртта му Захаринка Стоянова знае също от майка 
си, че преди да тръгнат за Париж, са ходили у Стамболов. От това обстоятел-
ство се подбудило съмнението, че домикинът сипал диамантов прах в чашите с 
кафе. Още във Виена Захари Стоянов се почуствал зле...“ [7]. 

А д-р Теодосий Витанов (1861–1930)5 пише в сп. „Медицинска беседа“ (м. 
август 1895 г.): „Да казваме ли за слуха, който се носи по загадъчната смърт на 
Захари Стоянов, който много „навреме“ умря в Париж и който, вместо да се 
аутопсира в Анатомическия институт от някой професор, за да се узнае при-
чината за смъртта за този тогавашен знаменит мъж – аутопсира се надве-натри 
от един участъков врач...“ [7].

Сянката на съмнението се прокрадва и в редовете на „Панорама на бъл-
гарската литература“, писана в наши дни: „Смъртта му е една от тайните на за-
дкулисните дворцови интриги на Фердинанд. На път за световното изложение 
в Париж (1889) той починал (според една версия), поради това че изпил чаша 
бира с надробени стъкла, предполага се, приготвена по поръчка на някого“. 
[8]. А Светлозар Игов в „Кратка история на българската литература“ (1996) 
лаконично отбелязва: „Умира в Париж през 1889 г. при неизяснени обстоятел-
ства (според някои изследователи – отровен)“ [5]. В съвременен исторически 
справочник е отбелязано: „В края на август 1889 г. заминава със съпругата си 
на парижкото изложение и тук на 2 септември умира внезапно от перфорация 
на червата вследствие остър перитонит (според друга версия бил отровен по 
волята на княз Фердинанд (1887–1918)“ [3].

Какво всъщност е станало в Париж?
Веднага след съобщението за кончината на Захари Стоянов в Париж бъл-

гарското правителство телеграфически запитва д-р Жечев „да съобщи от кол-
ко е боледувал покойният и каква е била болестта му“. На този въпрос лекарят 
отговаря: „Болестта се започна на 1-й септември след пладне и трая 30 часа. Бо-
лният се гледаше от докторите Пино и Гоше, които констатираха, че той стра-
дае от болестта occlusion intestinale, която при всички взети енергични мерки 
докара преждевременната смърт на покойния“ [2]. 

В писмо до литературния критик Ив. Радославов Никола Обретенов, брат 
на Анастасия Обретенова, разказва: „... Захарий Стоянов страдаше от преди 
няколко години от болки в корема, която болест според тогавашните разби-
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рания докторите наричаха „катар на червата“, и често имаше кризи. В Париж е 
бил викан най-знаменитият професор Шарко6, който, като го прегледал, кон-
статирал неизбежната смърт, защото било късно за лекуване...“ Правителство-
то нарежда на д-р Жечев да организира аутопсия на починалия, а тялото да се 
балсамира и изпрати в България „с особен вагон“. На 5.09.1889 г. д-р П. Жечев 
телеграфира от Париж: „Днес се направи отопсията (т.е. аутопсията – бел.а.) и 
се балсамира тялото. Отопсията откри продупчване на стомаха, следствие един 
остър перитонит, която повреда е била смертелна“ [2]. 

Днес можем да кажем, че се е случило точно обратното – перитонитът е 
бил последица, а не причина... 

През 1956 г. проф. Петър Алтънков7 (1910–1991) [11], хирург-ветеран, ана-
лизира професионално заболяването и смъртта на Захари Стоянов, като заклю-
чава, че той „е боледувал продължително време от стомашна язва, която при-
живе не е била установена, поради което не е било проведено никакво сериозно 
лечение. Болестта дава внезапно своето най-тежко усложнение – перфорация, 
за което може да е допринесла новата обстановка в големия град – преумора, 
грешка в диетата, психическо вълнение...“ Коментирайки ситуацията, проф. П. 
Алтънков интригуващо приема, че една точна диагноза (за него диагнозата на 
лекарите Пино и Гоше е погрешна!) и спешна хирургическа намеса, а не консер-
вативно лечение вероятно са можели да спасят великия българин [9]. 

Както е известно, през 1879 г. прочутият френски хирург Жул Пеан8 (1830–
1898) прави първата операция на стомаха за отстраняване на тумор. Неговите 
усилия са продължени от знаменития виенски хирург Теодор Билрот9 (1829–
1894), който въвежда своите два оперативни метода за резекция на стомах и 
дванадесетопръстник. 

Можели ли са операциите на Пеан и Билрот да спасят автора на „Запис-
ките“? Отговорът след повече от 110 години е повече умозрителен и условен. 
Макар и в Париж, световна столица на прогреса по онова време, приложението 
и опитът от наскоро въведените интервенции вероятно са били ограничени, а 
липсата на адекватна реанимация и антибиотици (неизвестни тогава) е свеж-
дала шансовете за успех в лечението на един дифузен перитонит до нула. 

Имало ли е аутопсия в Париж?
В началото на 1978 г. екип, ръководен от проф. д-р Йордан Йорданов, из-

вършва ексхумация на тленните останки на Захари Стоянов. Установената 
находка се описва по следния начин: „... След премахване на покриващата го 
материя (силно разпадната) се откри лицето на Захари Стоянов. Добре личаха 
устните, брадичката, както мустаците и брадата... Установиха се следи от въ-
трешни органи – сърце със съдовия ствол, лобовете на белите дробове, черния 
дроб, двата бъбрека, разположени на анатомичните места. Последните бяха 
със силно намалени размери, втвърдени, черни, трошливи, с хумусен строеж. 
От това се направи заключение, че не е направена патологична аутопсия на 
трупа на З. Стоянов. Това се потвърждава и от целостта на черепа, който не е 
отварян... През големия тилен отвор на черепа се видя остатък от мозъка – из-
сушена и сбръчкана топка с големина на малко яйце. Опитите да бъде извадена 
през отвора не доведе до резултат поради начупването и разпадането. Личеше 
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характерната за мозъка картина – виждаха се сивото и бялото мозъчно веще-
ство...“ [2]. 

И все пак остава открит въпросът – имало ли е в действителност аутопсия, 
както твърди в своята телеграма д-р П. Жечев? Известно е, че при аутопсия 
(обдукция) в определена последователност задължително се вадят и сецират 
(разрязват) вътрешните органи и главният мозък, за освобождаването на кой-
то предварително се отстранява черепния капак (calvaria). Трябва да приемем, 
както и проф. Й. Йорданов, че в случая е проведена т.нар. частична аутопсия, 
която не е възприета в официалната медицинска практика. При нея след раз-
рез по предната коремна стена се прави оглед in situ (на място), без да се вадят 
и подробно проучват настъпилите промени във вътрешните органи. Такава е 
била най-вероятно и „отопсията“ на З. Стоянов, за която съобщава д-р Жечев. 
Доказателство за това е и неотварянето на черепа на З. Стоянов (установено 
при ексхумацията) и намирането на мозъка във вид на „изсушена и сбръчкана 
топка с големина на малко яйце“. Запазените остатъци от вътрешните орга-
ни „са със силно намалени размери, втвърдени, черни, трошливи, с хумусен 
строеж“, всички на анатомичните им места, предполагат употребата на кон-
сервиращо вещество – най-вероятно формалин, т.е. извършена е частична бал-
самация. Можем да гадаем, с голяма степен на достоверност, че „отопсията и 
балсамацията на тялото“ са извършени в някое погребално бюро, т.е. „в някоя 
от градските морги на Париж“, както пише и проф. П. Алтънков. 

Обяснителни бележки:
1 Д-р Панайот Жечев (1853–1903). Български лекар, завършва медицина в Буку-

рещ, участва в Сръбско-турската война (1876), както и в освободителната Руско-тур-
ска война (1877–1878). Директор на гражданската санитарна дирекция (1886–1893). 
Под негово ръководство е изработен Санитарният закон, който е в сила от 1889 до 
1903 г. в България. Един от създателите на БЧК.

2 Тертулиан (Quintus Septimius Tertullianus) (ок. 160 – ок. 220 сл. Хр.). Римски фи-
лософ, роден в Картаген, който на 35-годишна възраст приема християнството и става 
негов апологет.

3 Проф. Луи Леже (Louis Leger) (1843–1923) Френски славист, завършил право в 
Париж. Той е първият френски българовед, превел „Реймско евангелие“ (1889), напи-
сано на глаголица и кирилица. Над него са се клели френските крале векове наред по 
време на коронация.

4 Анастасия Обретенова (1860–1926). Получила образование в Московския де-
вически институт (1877–1881), където е изпратена с подкрепата на Русенското женско 
дружество и на Евлогий Георгиев (1819–1897). По време на учението си получава фи-
нансова подкрепа от брат си Никола Обретенов и от Захари Стоянов. След завръщане-
то си от Русия, на 31.01.1872 г., А. Обретенова тайно се омъжва за Захари Стоянов, тъй 
като майка й, баба Тонка, не е съгласна с този брак. От брака си с него има четири деца, 
от които остава живо само последното – Захаринка Стоянова, родена след смъртта на 
писателя през 1890 г. 
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5 Д-р Теодосий Витанов (1861–1930). Български лекар, книжовник и обществе-
ник. Редактира редица медицински списания – „Медицинска беседа“ (1894–1912), „Ме-
дицинска просвета“ (1921–1922) и „Медицинска мисъл“ (1921–1922). Днес болницата в 
гр. Трявна носи неговото име.

6 Проф. Жан Мартен Шарко (Jean Martin Charcot) (1825–1893) – знаменит френ-
ски лекар, невролог и психиатър, професор в Парижкия университет и завеждащ отде-
ление в болницата „Салпетриер“. Ранните му интереси са свързани със заболяванията 
на вътрешните органи. Описва амиотрофичната латерална склероза (тежко невроло-
гично заболяване), наречена на негово име. Прочути са изследванията му върху хис-
терията. 

7 Проф. Петър Алтънков (1910–1991). Български лекар, професор по хирургия, 
работил в областта на коремната и белодробната хирургия. Пионер в кръвопреливане-
то в България – пръв консервира и прелива кръв у нас през 1942 г. 

7 Жул Емил Пеан (Jules Emile Péan), (1830–1898) – известен френски хирург, про-
чут със своите разработки в коремната хирургия. Предлага кръвоспиращи пинцети, 
наречени на негово име, които се използват и до днес. Основал болница със собствени 
средства – Hôpital International.

9 Теодор Билрот (Theodor Billroth) (1829–1895) – прочут немски хирург, работил 
в Берлин, Цюрих и Виена. Ръководител на известната в цяла Европа Втора хирурги-
ческа университетска клиника във Виена. Създава методи за операция (резекция) на 
стомаха при язва, рак и др., наречени на негово име – Билрот І (1881) и Билтор ІІ (1885). 
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Лучиан Блага  

50 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ПОЕТА

ЛУЧИАН БЛАГА – поет, философ, драматург, беле
трист и преводач. Роден на 9 май 1895 в село Ланкрам (окръг 
Алба), Трансилвания. Основно и гимназиално образование 
завършва в Себеш и Брашов, където се дипломира през 1914. 
По време на войната се записва студент – отначало в Си
биу, във факултета по теология, а през 1917 във Виена, сту
дент по философия (от ученическите си години чете Кант, 
Шопенхауер, Платон). Като поет дебютира през 1910 в 
списание „Трибуна“, а първата му книга е „Поеми на светли
ната“ (1919), наградена от Румънската академия през 1921. 
Дипломатическата му кариера (1926–1937) е свързана със служби във Варшава, Прага, 
Виена, Рим и Лисабон. След 1940 г., когато Румъния е задължена да предаде на Унга
рия Северна Трансилвания, постъпва на работа в университета на Сибиу. Преслед
ван от режима, през 50те години заема скромната длъжност на библиотекар, като 
продължава да пише стихове и философски студии, превежда много интензивно чужди 
автори, главно от немската литература (прави нов, блестящ превод на „Фауст“ от 
Гьоте). През 1960 г. получава правото да публикува, но умира на 6 май 1961 г.. Погребан 
е в родното си село Ланкрам. Погребението му става повод за големи студентски де
монстрации в цяла Трансилвания. Моралният му авторитет е огромен. Днес Л. Блага 
е считан за един от големите поети на Румъния и Европа. Наричат го още „бащата 
на модерната румънска поезия“.

О. С.

ТИШИНА

Такава тишина и сякаш чувам в нея
как лунните лъчи се блъскат по стъклата на прозорците.

В гърдите ми
се буди глас незнаен
и песен стародавна, за чужд копнеж запява.

Разказват, че нашите деди, изгинали са твърде млади,
във вените със буйна, 
страстна кръв,
и слънце живо във кръвта,
се връщат в гърдите ни – 
живота си неизживян
да доживеят.

Такава тишина и чувам в нея
как лунните лъчи се блъскат по стъклата на прозорците.

Юбилей
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Дали и моята душа след векове
във нечии гърди не ще пропее
по струни нежни от тишина, покой,
по арфата на мрака – за погубената младост,
за надеждите разбити? Кой знае? Кой ли знае ?

ВЕНЕЦА С ЧУДЕСАТА НА СВЕТА НЕ МОГА ДА ПРЕКЪРША

Венеца с чудесата на света аз не прекършвам
и не убивам никога с дъха си тайните,
които пътьом срещам 
в цветята и в очите, по устните и в гробниците хладни.
Тъй лесно светлината людска
убива непроницаемата тайна
на глъбините мрачни.
Със светлината своя аз умножавам
тайните в света –
и както белите лъчи на нашата луна
не намаляват, а усилват трепетите на нощта,
така и аз зората мрачна украсявам
със тръпки силни и загадки свети.
И онова, което тук докрай не е разбрано,
съвсем не може вече да се разбере
от моя поглед –
защото влюбен съм
в цветята и в очите, във устните и в гробниците хладни

 
ПРЕЗ ДИМА

Дочувам кратък полет с крясъци 
на гъски сред студени пасища.
Отнякъде долита песен – 
слова, мелодия – прастари.
Замлъква свирката и друго не подхваща тя.
Алелуя, погледът ми се изпълва с птици,
с вятър.
Останах верен и докрай покорен на живота,
но мисъл мъдра и дълбока все пак не му дължа.
Макар в движение, се спирам често
да видя небосвода как тъне във вода.
От шумата на селото измъквам се,
 то сякаш от библейска шатра.
Алилуя, днес е като никога –

Лучиан Блага • Поезия
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аз, брате, уморен съм
от калната земя
и от дима й, плъзнал от огнищата нагоре

ЛЯТО

Далече по хоризонта – една след друга –
безмълвни мълнии потръпват
като нозе на паяци,
изтръгнати от тялото, 
което те са носили.

Жега е.

Земята е безкрайна пшенична нива
и глас на скакалци.

Под слънцето класовете
притискат към гърдите си зърната
като кърмачета.
Лениво времето разтегля миговете си
и след това заспива
сред алените макове.

Наблизо щурец просвирва.

   
ПОСЛЕДНАТА ДУМА

Наех звездите
и сред зодиите древни
се изгубих. 
Животът с кръв и празни думи
от дланите ми се изниза.
И кой ще ме упъти по водата?
Ще ми посочи брод през огънят?
Ще ме избави от птици хищни?
Дори и пътищата ми избягаха.
Не ме желае
никъде Земята.
Как прокълнат съм!
Ще се убия ведно със кучето
и със стрелите, дето ми останаха.
До корените твои ще се погреба.
О, Господи, дръвче съм плодно, белязано отдавна!

Лучиан Блага • Поезия
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ВЕЛИКИЯТ ПРЕХОД

В зенита си е Слънцето – поело везните на живота.
Небето се раздава за водите на Земята.
Животните спокойно и без стръв минават,
привлечени от сенките си в коритата на реките.
Листата се навеждат ниско – 
същинска приказка!

Тук всичко иска да остане в Сътворението изначално.
Кръвта ми единствено оплаква
отминалото детство,
тъй както старият елен зове сърната,
покосена от смъртта.

А може би и детството ми мъртво е?
В земята вкопано е дълбоко?
Напразно чакам вест от него – 
тук само пещерите екнат, 
потомците са тъй далече.

Кръвта без отговор остава.
Ако е тихо, все пак ще се чуе
как сърна потропва с копитца по смъртта.

Не зная по кой от пътищата да поема.
Като убиец съм, който натиква кърпа
в устата на поредната си жертва, за да млъкне.
Затъпквам с крак останалите извори все пак, 
за да утихнат те завинаги,
завинаги да замълчат,
завинаги да замълчат...

НЕ СЪМ ЧОВЕК НА ДЕЛОТО
 
Безброй сте вие, хората на делото,
по пътищата ви откривам, в града, на село. 
Единствен аз не правя нищичко полезно – 
готов съм и в морето да ме хвърлят.

Отдавна чакам да ме срещне този, който
прощава всичко всекиму.
Ти не отвръщай поглед
и не осъждай моето бездействие.
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Сред хората на делото живея,
но с двете си ръце
прикривам тайнствения плод,
узрял на друго място.
Не ме проклинай! О, не ме проклинай!

Приятел съм на глъбините,
 другар съм на покоя,
на делото съм чужд.
Ще взема кост от гроба на предците,
за да направя свирка
 и като песен до смъртта да стигна.

Ще ме посрещне брат ми въпросително,
сестра ми изумена ще ме гледа.
Единствена змията, свита на кълбо в нозете,
ще разбере душата ми
с очите си,
обърнати към мъдростта отвъдна.

 

СЪН

Нощ. Звездите танцуват по тревата.
Оттеглят се пътеките в гори и пещери.
Горнякът спира своя шепот.
 Накацват по елите сиви бухали. 
В мрака без свидетели
се успокояват
и птици, и земя, и кръв, и страсти,
които вечно те влекат.
В полъха – една душа
 без настояще
и без минало.
Със сподавени звуци,
между дърветата
 се издигат пламтящи векове.
Насън
кръвта ми като вълна
се оттича от мене
обратно в предците.
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МЕТАФИЗИЧЕН ПЕЙЗАЖ

Дори при Апокалипсис пак петлите
 ще кукуригат из румънските села.
А кладенците нощем
 ще отварят очите си, за да дочуят
 мрачни и зловещи вести.
Как птиците – тези бели водни ангели
 морето надалече от брега отведе.
На сушата – с тамян в косите
Исус в страдание простенва
 Седемте последни думи
 от кръста свой.
А в лесовете сънни из тъмните усои 
добитъкът тайно, за да отпие
 от мъртвата вода на водениците.
Изгаря на вълни като във пещ
 земята посивяла цяла.
Пърхат със звуци на легенда
 прекършени криле в реката.
Вятърът из горите вие, 
мята клони и рога еленови.
Камбанен звън отеква из тревите,
а може би ковчези пеят

Превод 
от 
румънски:

Огнян  
Стамболиев
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Румен Стоянов 

ИЗ БЪЛГАРО-БРАЗИЛСКИТЕ ФИЛМОВИ ОТНОШЕНИЯ

Без малко да туря сношения. Пък и защо не, седмото изкуство е вече тъй 
еро(ти)зирано, че заменката би била оправдана, а и разлистим ли пожълтели 
страници, ще видим, че вместо (международни) отношения четем сношения, 
човеците нявга бяха по-искрени.

Тия връзки на България и Бразилия не са били предмет на изследваческо 
внимание, целящо да ги обхване в пълнота. Настоящите редове са един пръв 
опит да бъде извадена мен достъпната наличност. Защото писмата, които бяха 
изпратени чрез Българската национална филмотека и бразилското посолство 
в София до синематеките в Рио де Жанейро и Сан Пауло с молба за сведения, 
останаха без ответ, сиреч има още какво да се проучва, въпросът е далеч от 
изчерпване. Ала все пак нека сторим крачка.

Дейното кинообщуване между двете страни води начало от националните 
им филмотеки и започва с 1968 г. Точно десетилетие преди горната дата у нас 
дошъл е „Кангасейро“. Тая първа целулоидна ластовица, долетяла от земите на 
кафето, чак до 1973 г. ще бъде единствена, обаче силно впечатли публиката в 
търговските киносалони, жадна в ония студеновоенни времена да зърне нещо 
извън прокрустовото ложе на соца, да се пренесе дълбоко под недостъпния 
екватор. Доказателство за успеха на оня черно-бял пратеник е, че песента към 
него се запя от българи.

През 1968-а нашата столица посреща хиляди гости, дошли на Младежкия 
световен фестивал. Между бразилските пратеници е Косме Алвес Нето, дирек-
тор на Синематека насионал при Музея за модерно изкуство в Рио де Жанейро. 
Той пожелава да разговаря с колегата си Георги Стоянов-Бигор (1925), който 
по онова време успешно представя отечеството ни в Световната федерация на 
филмотеките, а Бразилия още не членува в нея. Из дните на фестивала се ражда 
едно дълголетно приятелство между Бигор и Косме, което значително улеснява 
обмена между ръководените от тях учреждения. Изненадващо в случая е, че 
Бразилия се оказва първата латиноамериканска страна, с която нашата уста-
новява филмотечни връзки, а не Куба, както би следвало да очакваме, щом от 
десет години там управлението го държат брадати бунтовници и тя върви по 
социалистически път като България. Нещо повече: Бразилия, съответно Ал-
вес, става предмостие за преки връзки с други латиноамерикански филмотеки, 
които също уреждат прожекции с наши ленти.
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През 1969 г. Бигор отива в Бразилия и Музеят за модерно изкуство (ММИ) 
провежда Седмица на българското кино, първа за подконтинента. Част от нея е 
и пресконференция, на която се задават въпроси към сънародника ни, а той се 
среща с режисьори. Бразилия разполага с широка мрежа от киноклубове и след 
Рио Седмицата (август) е повторена в Ресифе, Порто Алегре и Сан Пауло, сто-
лици съответно на щатите Пернамбуко, Рио Гранде до Сул и Сан Пауло. Пока-
зани са игрални творби седем: „Отклонение“ (1967, постановчик г. Островски 
и Т. Стоянов), „На малкия остров“ (1958, Р. Вълчанов), „Крадецът на праскови“ 
(1964, В. Радев), „Опасен полет“ (1968, Д. Петков), „Бялата стая“ (1968, М. Андо-
нов), „Вула“ (1965, Н. Корабов), „Слънцето и сянката“ (1962, В. Радев). Към тях 
вървят осем късометражни: „Изгонен от рая“ (1968, Т. Динов), „Дупката“(1966, 
З. Дойчева), „Ябълката“ (1964, Т. Динов), „Пейзаж“ (1966, К. Тошев), „Ревност“ 
(1963, Т. Динов), „Пътят към плеядите“ (1967, Д. Грива), „Есперанца“ (1968, Ив. 
Андонов), „Ножичка и момиченце“ (1966, Хр. Топузанов). На 13.8.1969 г. еже-
дневникът „Народна младеж“, София, отпуска цели 2 (две) изречения досежно 
събитието:

 
СЕДМИЦА НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛМ В БРАЗИЛИЯ 

Рио де Жанейро, 12 август (БТА). В залата за младежко изкуство бе от
крита седмица на българския филм в присъствието на кинорежисьори и ки
нодейци, общественици, журналисти и представители на дипломатическото 
тяло. Слово за успехите на съвременния български филм и за положителната 
роля на книгообмена между България и Бразилия произнесоха директорът на 
музея гн Козме и директорът на Българската национална филмотека Георги 
СтояновБигор.

Печатът в Рио де Жанейро широко отразява нашия филмов прощъпулник 
там: дванадесет публикации, отбелязвам всичките с надежда един ден да бъдат 
издирени липсващите осем:

– „Георги Стоянов-Бигор“, в. „Жорнал до Бразил“, 30.7.1969. 
– „Дезвио“ (“Отклонение“)“, в. „Корейо да маня“, 1.8. 
– „Мостра на българското кино“, в. „О глобо“, 1.8. 
– „Млади хора на изкуството са загрижени за действителността“, в. „Жро-

нал до Бразил“, 3-4.8.
– „Мостра на българското кино“, в. „А нотисия“, 6.8. 
– „Филмотеки на Бразилия и България подписват договор“, в. „О дия“ 7.8.   
– „България и МАМ правят филмова спогодба“, в. „Жорнал до Бразил“, 7.8.
– „Кино свързва Бразилия и България“, в. „Жорнал до Бразил“, 7.8. 
– „Споразумение между Филмотеките на МАМ и на България отвежда 

бразилско кино в София“, в. „Жорнал до Бразил“, 7.8, виж по-долу.
– „Културна спогодба Бразилия – България“, в. „Ултима ора“, 7.8. 
– „Изобразителни изкуства“, в. „О жорнал“, 8.8. 
– „Българско кино“, в. „Жорнал до комерсио“, 9.8.
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През 1973 г. е осъществена подобна изява, наречена Втора панорама на 
българското кино в Бразилия. Тоя път изборът на игрални филми пада върху 
„Козият рог“, „Цар и генерал“, „Най-дългата нощ“. Численият превес на анима-
цията е явен, 20 заглавия: „Страст“, „Верижна реакция“, „Малка дневна музи-
ка“, „Наследници“, „Мини“, „Трите ябълки“, „Прометей ХХ“, „Тримата глупаци“, 
„Умно село“, „Чудното захарно петле“, „История без думи“, „Дресура“, „Урок по 
цигулка“, „Звездичката“, „Ябълката“, „Ножичка и момиченце“, „Маргаритка“, 
„Дупката“, „Есперанца“, „Изгонен от рая“. По градове и дати ето как протичат 
нещата: Рио де Жанейро (2 – 8 април), Сан Пауло (23 – 28 юни), Порто Алегре 
(12 – 17 юли).

Разширява се и географският обхват, защото включва гр. Флорианополис 
(в щата Рио де Жанейро), където от 23 до 25 ноември с надслов Първи цикъл 
българско анимационно изкуство зрители гледат „Страст“, „Верижна реакция“, 
„Малка дневна музика“, „Наследници“, „Мини“, „Трите ябълки“, „Прометей 
ХХ“, „Тримата глупаци“, „Умно село“, „Чудното захарно петле“, „Голямото пре-
следване“, „Урок по цигулка“, „История без думи“, „Дресура“. 

Скоро след това, на 18 и 19 януари 1974 г., пак в Рио е Програмата от бъл-
гарски анимационни филми: „Страст“, „Верижна реакция“, „Малка дневна му-
зика“, „Мини“, „Трите ябълки“, „Прометей ХХ“, „Тримата глупаци“, „Наследни-
ци“, „Умно село“. Ще да се е харесала тази балканска анимация, впрочем тогава 
в своя разцвет, щом през няколко месеца на едно и също място дважди пред-
лагат наши работи.

Всичките горни ленти, показани в Бразилия, стават притежание на филмо-
теката й, което позволява те впоследствие да бъдат нееднократно използвани по 
различни поводи и на различни места. Ще рече, присъствието ни пред тамошни 
подбрани зрители е твърде по-широко, отколкото съм в състояние да го она-
гледя. Филмотеката по свой почин или по молба на дипломатическото ни пред-
ставителство е уреждала, главно в киноклубове, прожекции на творби наше 
производство, които в повечето случаи са придружени от печатни материали 
като програми, дипляни и те хвърлят известна светлина върху отечественото 
ни изкуство. Бигор посещава пет-шест пъти Страната на карнавала и към някои 
седмици дава пресконференция, която бива отразявана от журналисти, значи 
сведения за нашето кино стигат и до читатели, и до слушатели. „Гранд биоскоп“ 
(Г. Стоянов – Бигор, 2005, Вулкан) съдържа четири от тях, непреведени, а то ще 
рече не влезли в обръщение тук, поради което си позволявам да ги направя дос-
тояние, при все че в книгата липсват указания къде и кога са поместени.

Десет години българско кино във Филмотеката
МЛАДИ ХОРА НА ИЗКУСТВОТО СА ЗАГРИЖЕНИ  

ЗА ДНЕШНАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ
Мириам Аленкар

Българското кино ще бъде представено за пръв път, от вторник, в седмица, 
уредена от Филмотеката на ММИ, с Българската национална филмотека.

За да придаде тежест на факта, в Рио е гн Георги СтоянвоБигор, Дирек
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тор на Българската национална филмотека, който ще установи тук връзки с 
хора от бразилското кино за провеждане Седмица на бразилското кино в Бъл
гария през декември.

Българската изява обхваща производства, осъществени в един десетгоди
шен период, с дълго– и късометражни фимли, някои с международни награди.

МАЛЪК ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
В България първата кинематографска прожекция била е осъществена 

едва през 1910, 15 години след раждането на киното. Преди освобождението на 
страната от нацизма, в 1944, цялостното производство не било надвишило 
100 документални и 50 игрални. Всичко било направено все още любителски и 
примитивно. Първопроходците хранели холивудски мечти без какъвто и да е 
капитал освен малките свои спестявания. Имало само 20тина кина в цялата 
страна.

Вече в началото на 1958 съществували три студии: Студия за игрални 
филми, Студия за документални филми и Студия за научнопопулярни филми. 
Малко покъсно бил построен модерен киноград, със студио, лаборатории, зву
кови апаратури и всякакво съвременно съоръжение.

За 25 години българското кино претърпяло динамичен развой. Няколко 
филма получили международни награди и благосклонна международна крити
ка. Макар вече постигнало зрелост, продължава търсенето от страна на пос
тановчици, захванали се да покажат нещо ново, както в игралното, така и 
в анимационното кино. Филмите се опират на вътрешния живот у човека в 
един проникновен психологически анализ. Има едно тежнеене към интелекту
ализиране на изказните средства, към дирене на самобитност при разказване 
на една история, влияние несъмнено от модерната литература.

С една сравнително малка продукция от дългометражи, но с широко про
изводство на къси, анимационни и документални, филми, този е първият път 
когато ще имаме възможност да видим киното на онази страна, което вече е 
получило поредица от международни награди.

ОБМЕН
В един обмен между филмотеки, за да придаде престиж на Седмицата, в 

Рио е директорът на Българската национална филмотека гн Георги Стоянов
Бигор, който ще направи връзка с нашши продуценти и кинематографисти с 
оглед да отнесе бразилски филми за провеждане Седмица на бразилското кино 
в България, понеже там никога не е било показвано нищо наше. Този вид обмен 
вече е бил правен от България с филмотеките на различни страни, сред тях 
на Ню Йорк, Париж и Англия, които занасяли на българите произвоството на 
западни страни.

Освен директор, от 10 години, на Българската филмотека, гн Георги Сто
яновБигор е човек дълбоко свързан с киното. Започнал следвайки във Висшето 
театрално училище на България, в отдела за критика. Веднага специализирал 
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в Съветския съюз, при прочутия постановчик Довженко, по осъществяване на 
късометражи. Завърнал се в София, бил назначен главен сценариен директор на 
основното дългометражно студио на България.

В частност, СтояновБигор се посветил на /…/ на късометражни филми 
/…/, докато пишел кинематографски критики в различни киносписания, освен 
че правел една телевизионна програма и подготвял сценарии за телевизионни 
филми. Станал директор на Филмотеката, където започнал кинематограф
ски обмен с различни страни. Ръководи понастоящем Института за докумен
тално кино, където вече е направил два филма, един от тях награден. Негова
та цел е да стане постановчик на дългометражни филми, освен да продължи 
писането на сценарии.

В интервюто, което ни даде, Георги СтояновБигор поиска да покаже как
во се прави в областта на киното в България като говори също за плановете да 
отнесе бразилско кино в оная страна, където още е непознато. В десетдневния 
си престой в Бразилия гледа бразилски филми, бележещи един десетгодишен 
времеотрязък с цел да направи подбор на онова, което ще вземе за Седмицата 
на бразилското кино, която ще бъде проведена през декември.

ИНТЕРВЮТО
Какво е положението на киното в България?
Понастоящем България осъществява около 12 дългометражни ленти за 

година. В раздела на късометражните са осъществявани годишно 70 докумен
тални и игрални, 70 научнодокументални и 20 анимационни. Не включваме 
телевизионните филми, чието производство е масово. Нашето производство 
е продавано за социалистически страни, а също и за капиталистически. Досега 
постигнахме 252 награди на национални и международни фестивали. В момен
та засилваме съвместното производство, което правим със Западна Гремания, 
Съветския съюз, Италия (главно), Австрия, Чехословакия.

Какво е положението на българския кинодеец?
Положението на нашите кинодейци се дели на три сектора или структу

ри. Поради икономически проблем няма положение да се осъществява независи
мо кино. Затова държавата дава цялата своя подкрепа на реализациите. Ки
нодейците се делят на осъществяващи дългометражни, научнодокументални 
и анимационни филми. Стойността на продукциит не остава изцяло за дър
жавна сметка. Режисьорът представя своя сценарий на някоя студия, която се 
заема с продуцирането. Други постановчици са договорирани пряко от студи
ите, които им дават свобода да избират засяганата тема. Ако условията не 
им допадат, може да се направи споразумение с друга студия.

Студиите няма постоянна група от режисьори. Само техници, фото
графи, монтажисти и т.н. Работата с плаща със заплата, която зависи от 
стойността на продукцията. И съобразно това качество той може да полу
чи високо заплащане; намалено заплащане, което би било половината от пър
вото, и накрай, символично заплащане, за една помалка работа, но която го 
кара да влезе в горна категория.
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Всяко възражение относно работата или студията може да бъде отправе
но към директора на Профсъюза на киннодейците, който не е правителствен, 
но има власт да решава всички случаи. Постановчиците имат свобода да пра
вят политически филми и официално не съществува цензура за българското 
кино. Проблеми, възникнали в тоя сектор, са решавани от комисия, съставена 
от членове на различни художествени сектори на страната.

Доколко филмите на западните страни влизат в България?
Имаме голям проблем, който е въпросът за валутите при вноса на филми. 

Годишно внасяме 150 филма от различни страни, като 45 са западни филми, 
главно от Италия, Франция, Съединените щати и Западна Германия. Със Съ
единените щати положението е потрудно, понеже те изнасят само партиди 
от филми, което е много оскъпяващо. Съвместни производства решават от
части тоя проблем и найскорошното е филмът „Галилео Галилей“, копродук
ция с Италия, която постига успех.

В действителност италианската кинематография най се доближава към 
нашата, оттам Италия е страната, чиито филми са найизвестни у нас и 
техните постановчици найпознати, главно тия от неореализма, като из
пъкват Роселини, Де Сантис, Де Сика, Пиетро Джерми. От найскорошните 
изпъква Фелини.

Колко струва един филм в България?
Има променливи цени, съобразно производството. Една скъпо струваща 

суперпродукция стига 200 хиляди долара. Найскромните струват около 80 
хиляди долара. България е страна с 8 милиона жители. Имаме само 2100 кина. 
Затова един филм, за да се изплати напълно, може да трае една година ако по
стигне успех, или даже 10 години, като обхожда кина из цялата страна. Няма 
проблеми за общуване с публиката, може би защото в България няма негра
мотни. Освен това, нашето образователно равнище е високо: има 90 хиляди 
студенти в цялата страна. Първоначалното образование е задължително, а 
средното ще стане такова скоро, според закон, сега изготвян.

Каква е работата на Българската национална филмотека?
Новата линия на българското кино е насочена към съвременното кино. Ин

тересува ни да умеем да показваме онова, което се прави в момента, в киното 
на найразлични страни. Посредством обмени и размяна на филми с филмоте
ки заемаме филми и вземаме филми да ги показваме в България. Филмотеката 
ни притежава 12 хиляди филма, като една голяма част, главно отнасяща се до 
първопроходците на киното, са единствени бройки. Вече направихме Седмица 
на българското кино във Франция, в Съединените щати, в Италия, в Ати
на, Алжир, Истанбул, Швеция, Швейцария. Ще проведем тая на Бразилия и от 
тук ще продължим за Чили, където също ще има показване на наши филми. В 
замяна, вземаме съвременно кино от всички тия страни.

Коя е линията или жанра на българското кино?
Както вече казах, обърнати сме към действителността в настоящия 

момент. Проблемите на модерния и съвременния свят са грижата на най
младите ни постановчици. Общо взето, линията, следвана от нашето кино, 
е отчасти историческа. Обратно на Полша, която показва в киното траге
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дията на нацизма с мазки на трагедия, ние показваме трагедията на войната 
с поезия, като изтъкваме героичните постижения. В България нямаме големи 
романисти, но пък имаме големи поети. Филмите ни показват героичната и 
поетична съпротива срещу нацизма. В раздел анимация изучаваме нови форми 
на рисуване, на очертаване, стараейки се да обновим или придадем собствени 
отлики на филмите си, които постигат успех по цял свят.

Съществуват ли киноучилища в България?
Тъй като страната ни е малка, нямаме възможност да създадем киноу

чилище. В замяна, имаме училище за подготовка на актьори, критици и сце
наристи. Ако някой студент желае да учи режисура, правителството плаща 
ученето му в Прага, Варшава или Москва, и връщайки се той автоматично е 
приобщаван, и то с опит да работи в нашите студии.

Текста придружават две големи снимки от „Крадецът на праскови“ и „От-
клонение“. Заедно с програмата по дни, съдържаща заглавията, имената на 
постановчици, главни изпълнители, година на производство, цяла страница е 
отделена за предстоящото събитие.

* * * 
МОСТРА НА БЪЛГАРСКОТО КИНО
Десет години на българската кинематография – едно кино в експанзия, 

малко познато в Бразилия – ще присъстват в Седмицата, уредена от Фил
мотеката за членовете на ММИ. Седем дългометражни филма иосем късоме
тражни, всички спечелили различни международни награди, бяха подбрани за 
представяне в салона на Филмотеката, от идущия 4ти август, с по две еже
дневни прожекции: 16 и 18,30 ч. входът, за членове на ММИ, ще става с просто 
показване накнижката, като няма предварително запазване на места.

Следва програмата по дни (4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16 август), като се указва все-
ки игрален филм от кой анимационен е придружен. Посочени са режисьори-
те и главните изпълнители, година на производство. С изключение на „Бялата 
стая“ с надписи на английски останалите дългометражи са на испански. През 
Седмицата във фоайето на филмотеката има изложба на български кинопла-
кати. 

 
* * *

КИНО СВЪРЗВА БРАЗИЛИЯ И БЪЛГАРИЯ
С цел да подпише споразумение с Бразилия в областта на кинематографи

ята, в Рио е гн Георги СтояновБигор, директор на Българската национална 
филмотека и който вече води преговори с ръководителите на Музея за модерно 
изкуство, с оглед показването в оня изложбен дом на филми от своето оте
чество, а същевременно и прожектирането на бразилски филми в София.

Вчера, по време на колективно интервю, гн СтояновБигор каза, че бра
зилското кино го е впечатлило, главно поради разнообразието на стилове и 
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реалистично съдържание, освен поетическата иносказателност, изтъкнати 
поименно във филмите на Глаубер Роша.

Сравнен с Бунюел
Изтъкна, че режисьорът на „Бог и дяволът в земята на слънцето“ при

тежава стил, приличащ на кинодееца Бунюел, но се разкрива като подобър 
режисьор, когато възнамерява да поетизира една действителност, а губи само 
когато опитва да предаде философски послания.

Подбра, за показване в Седмицата на бразилското кино в София, филмите 
„Сух живот“, „Бог и дяволът в земята на слънцето“, „Змеят на злото“, „Брази
лия – истина“ и „Момче от захароварната“, която ще се проведе през февруари 
идущата година, когато късометражни документални филми, още не избрани, 
също ще бъдат изложени.

Спогодбата на Българската филмотека с Музея за модерно изкуство, сред 
други задължения, включва обмен на филмова пропаганда, кинематографски 
изследвания, консултации и сведения за дейностите на кинопромишлености
те, културни изяви на седмото изкуство.

Като част от спогодбата Музеят за модерно изкуство вече показва дъл
гометражни и анимационни филми – висока точка на българското кино, спо
ред казаното от интервюирания, в 16,30 и 18 часа, до 16ти. Закриването на 
Фестивала на българското кино ще бъде отбелязано с прожектирането на фи
лмите „Връщането на иконите“от Леда Бояджиева, „Пътят към Плеядите“ 
от Димитър Грива, „Изгонен от рая“ на Тодор Динов и „Есперанца“ от Иван 
Андонов.

* * * 
   
Директор на Българската национална филмотека десет години – от съз

даването й – пристигна вчера в Рио да пдготви Седмицата на българското 
кино, уреждана от Музея за модерно изкуство от четвърти до шестнадесети 
август.

Дойде седмица предварително с оглед да види поредица бразилски филми и 
да избере някои за Седмицата на бразилския филм, която възнамерява да осъ
ществи още тая година в София.

– Българите чакат нетърпеливо разпространението на бразилското 
кино, което е едно от найинтересните понастоящем. Филмите, правени от 
млади кинодейци, са много важни, понеже засягат обществени, човешки и пси
хологически проблеми, не просто като портрети на от живота, но пълни с 
живот, искрени и почтени.

Вчера, в Музея за модерно изкуство той присъства на един късометражна 
лента – „Христова Коледа“ – която намери за „много добра, главно заради иро
ничния подход към Коледата на кариоките“, а днес ще види „Сух живот“ и „Бог 
и дяволът в земята на слънцето“.

Кинокритик, издател на специализирано списание, редактор на скрипти и 
режисьор, СтояновБигор е спечелил първа награда в Националния фестивал за 
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документални филми, в България, с творбата си „Партизан се за бой стяга“, 
въз основа на една народна песен. Получил е още ред награди на международни 
фестивали за „Светлините на София“ и „Светлини и хора“, чиито сценарии 
написва.

Българското кино, за директора на филмотеката, „търпи малко чуждес
транно влияние и има твърде местна обагреност, както бразилското, и тък
мо това му придава стойност. Задачата на новите поколения е да открият 
нови начини за представяне и обсъждане проблемите на живота, на дейст
вителността, на историята, на човека. Това изисква голяма смелост и само 
младеж може да постави отново всичко под въпрос“. 

* * *
   

ДОГОВОР МЕЖДУ ФИЛМОТЕКИТЕ НА МУЗЕЯ ЗА МОДЕРНО ИЗКУСТВО
И НА БЪЛГАРИЯ ОТВЕЖДА БРАЗИЛСКО КИНО В СОФИЯ

  
Благодарение на договора, подписан вчера между филмотеките на Музея 

за модерно изкуство и Българската национална, чийто директор се намира в 
Рио, ще бъде осъществен за пръв път показ на бразилски филми в София, на
срочен за февруари.

На интервюто, дадено в ММИ, гн Георги СтояновБигор, директор на бъл
гарската филмотека, разкри основите на споразумението за културен обмен 
и каза, че бразилските филми имат условия за добър пазарен прием в неговата 
страна. Изтъкна високото качество на нашето кино и сравни, индивидуално, 
Глаубер Роша с Луис Бунюел.

Целта е култура
Гн СтояновБигор дойде в Рио по покана на Синематеката на ММИ, за да 

почне културния обмен. Освен директор на Българската национална филмо
тека през последните десет години, той е журналист, кинокритик и председа
тел на Консултативния съвет на Студията за документални филми.

В споразумението, което подписа, се изтъква размяна на работи и разви
ване на културната кинопропаганда, заемане на филми, обмен на информация 
и документация, срещи за обсъждане на дейности и постигнати резултати.

Гн Бигор заяви, че българската филмотека съществува от десет години 
и е едно от найновите учреждения в страната и има статут на национална 
библиотека или картинна галерия. Фондът й е от 12 хиляди филми, от които 
две хиляди са български. Седма е в света по сбирки, включващи анимация и 
документални. Филмотеката притежава още и повечето от класиците на 
световното кино, главно френски, американски, руски и немски.

Като средище за културно разпространение българската филмотека осъ
ществява представяния на чуждестранни филми, за да запознава младите 
българи с днешното развитие на киното, „главно със западните страни, поне
же филмите на социалистическите са търговски много известни“.

Бразилци в София
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Гн Бигор твърде похвали видените от него бразилските филми, като из
тъкна „Сух живот“, „Змеят на злото срещу светия войн“, „Бог и дяволът в 
земята на слънцето“, „Бразилия –  истина“, „Часът и сгодата на Аугущо Ма
трага“ и „Момче от захароварната“, които ще бъдат включени в бразилската 
изява, която ще бъде осъществена от софийски филмотеки и киноклубове.

– Бях впечатлен от различните линии, възприети в бразилските филми, 
различните схващания за действителността, силния интерес към съвремен
ния живот, разработването на стилове и поетически иносказания, отлично 
представени от силата на Глаубер Роша, по мое мнение найразбираемият и 
който индивидуално най го изявява. 

– Индивидуално Глаубер Роша може да бъде сравнен с Бунюел и се показва 
посилен. Бунюеловата сила е поголяма във философското разбиране, Роша е 
посилен в характеризирането на бразилското кино, в националната среда, 
яко вкоренена в бразилската действителност.

За киното на своята страна гн Бигор каза, че „то има млад дух и не е съ
вършено, но е за предпочитане да си млад, отколкото съвършен“.

– Найположителното качество на нашето кино се изявява в анимацион
ните филми, които до сега са получили 35 награди в международни фестивали. 
Анимационните филми престанаха да са правени само за деца. Те иронизират 
и сатиризират сегашни порядки: себелюбие, консерватизъм, неподходящ начин 
на живот и отрицателни страни в развитието. Няма критика срещу пра
вителството, защото филмовите режисьори имат същата идеология като 
правителството.

Приемането на бразилски филми в България бе обяснено като добра въз
можност поради духовни сходства между двата народа – сходни навици – и 
поради съществуването на различни екзотични страни.

Синематеката на ММИ показва, от понеделник, български киноподбор, 
който ще продължи до 16ти.

“Стаята“, на Рубен Биафора, бе избран от Националния киноинстиут 
да представя Бразилия на Кинофестивала в Локарно, Швейцария, който ще се 
проведе между 2 и 12 октомври. В раздела за 16милиметрови документални 
ленти, представящ любителското кино, Институтът ще изпрати „Клетка
та“ на Луиш Карлош Гоиш.

  * * *
БРАЗИЛИЯ ПРАВИ ДОГОВОР С БЪЛГАРСКА КУЛТУРА  

Бразилия подписа, вчера, своя пръв културен и научен договор с България, 
предвиждащ сред други точки научно изследвачество и кинопропаганда освен 
обмен на художествени филми, художествена и научна информация, посеще
ния на делегации и други елементи, които да послужат за насърчаване опозна
ването на едната и другата страна.

Като част от договора ще бъде проведена в Музея за модерно изкуство 
първа седмица на българското кино, в която ще бъдат показани дългометраж
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ни и анимационни филми. Тези сведения бяха предоставени на конференция, 
дадена от директора на Българската филмотека гн Георги СтояновБигор и 
т директора на Синематеката на ММИ гн Косме Алвеш Нето.

Невероятно
“Бразилският и българският народ – рече гн СтояновБигор – колкото и 

невероятно да изглежда, много си приличат, но това е първият културен до
говор, който подписваме. Надявам се това да бъде началото на дълга поредица 
от разговори, полезни и за двете страни. Българската национална филмоте
ка е образувана със североамерикански, европейски, турски филми и от всички 
социалистически страни.

Както обясни, там могат да бъдат намерени великите класици на цяло
то световно кино. До кинотечния фонд отиват стотици учащи се и търсе
нето е тъй голямо, че директорът й трябва да избягва постоянното искане 
за билети.  

   
* * *

Трябва да имаме пред вид още следното. Помествани са публикации, от-
насящи се за наши киноуспехи. По поръчка на София прес ги пишеха бълга-
ри, превеждаха се на испански и биваха предоставяни на легацията (от 1974 
посолство) ни. Преработени или не от местни журналисти, някои стигаха до 
читатели. За филмовия образ на България също допринасяха три наши перио-
дични издания: списание „Булгария де ой“ (“Днешна България“, на испански), 
впоследствие издавано в приспособен вид и на португалски като „Булгария де 
оже“ (“Днешна България“), „Обзор“ (на испански), разпространявани в огра-
ничен брой, но пък сред повече или по-малко подбрани лица. Долу приведена-
та бележката е красноречив пример за това наше присъствие. Тя бе пусната на 
12.3.1978 в тогава третия по важност ежедневник в страната „Корейо до пово“ 
(“Народна поща“), гр. Порто Алегре.

СЕДЕМНАДЕСЕТ НАГРАДИ ПРЕЗ 77 ЗА БЪЛГАРСКОТО КИНО 
На VI международен дълго– и късометражен фестивал, проведен в Техеран 

от 15 до 27 ноември миналата година, главната актриса на българския филм 
„Мъжки времена“ Мариана Димитрова получи златната награда, за която се 
състезаваха мнозина световно известни актриси. Мариана Димитрова спе
чели тая награда благодарение на своята зрелост – както заяви режисьорът 
Никита Михалков, един от членовете на журито. Наградата бе поднесена на 
българската актриса от съпругата на иранския шах, Фарах. „Мариана Ди
митрова в ролята на Елица едновременно е чаровна, жестока, упорита и с 
разбито сърце“. „Елица събира в себе си страха, слабостта, силата на духа, 
пламъка, упоритостта и любовта“ – писаха критиците.

На 26 ноември миналата година международното жури на ХХ фестивал 
на документалния късометражен филм в киното и телевизиоята, в Лайпциг, 
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даде високата награда „Златен гълъб“ на документалния „Агрономи“. Филмът 
е творба на Христо Ковачев, спечелил тая награда за втори път.

Журито на фестивала Международни киносрещи, закрит неотдавна в 
Неапол, даде първата награда на филма „Допълнение към Закона за защита 
на държавата“ – сценарист Анжел Вагенщайн, режисьор Людмил Стайков. 
По различни поводи чуждестранната критика подчертаваше, че този филм 
е произведение с политически характер, надхвърлящ националните граници и 
засягащ с голяма сила темата за фашизма.

Равносметката показва, че през 1977 година Българското държавно обе
динение кинематография е спечелило 17 международни награди за 16 филма.

Към писаното върви голяма снимка с пояснение „Мариана Димитрова, 
найдобра актриса на Техеранския фестивал от 1977“, а под бележката стои 
(С. П.), тоест София прес.

“/…/– За популяризирането на българското киноизкуство в Бразилия до
принесе в голяма степен Българската национална филмотека, която е пър
вата европейска синематека, установила връзки с нас. Ние получихме много 
интересни филми на разменни начала – български, съветски, немски, което 
обогати нашия фонд.“ Изявлението на Косме Алвес Нето, запазено в сбор-
ника „Българска национална филмотека 1960 – 1975“ (с. 28) свидетелства от 
най-меродавен източник не само за стореното от БНФ, но и показва, че тя е 
първопроходничка между всички европейски филмотеки в сътрудничеството 
с бразилската. И че нашето учреждение предоставя редки иноземни ленти, 
като надхвърля рамките на обичайния двустранен размен. Бразилците пък ни 
оказват съдействие да влезем в отношения с латиноамерикански филмотеки и 
в Колумбия, Венецуела, Перу, Чили, Панама се правят седмици с наши творби. 
Чрез Бигор заслуга на БНФ е и фактът, че улесняваме Бразилия да стане член 
на Световната федерация на филмотеките. Бигор е единственият българин, 
журирал в бразилски международен кинофестивал, чийто директор тогава е 
Алвес, в Рио, с участия предимно от Третия свят. 

Ежедневникът „Работническо дело“ на 5.1.1973 помества бележка, от коя-
то научавама следното:

ПОСЛАНИЦИ НА ИЗКУСТВОТО
Български филми в Латинска Америка

 „Посланици на социалистическа България“ – така печатът в Бразилия 
нарече българските филми, които неотдавна дружеството на приятелите на 
киното в гр. Сао Пауло със съдействието на Българската национална филмо
тека представи в сборна програма под названието „Фестивал на българския 
филм“.

В продължение на една седмица в голямата кинозала „Марио де Андраде“ 
бяха прожектирани българските художествени и анимационни филми: „На 
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малкия остров“ и „Слънцето и сянката“ (постановчик Рангел Вълчанов), „Бя
лата стая“ (Методи Андонов), „Крадецът на праскови“ (Въло Радев), „Откло
нение“ (Гриша Островски и Тодор Стоянов), „Ябълката“ (Тодор Динов и Стоян 
Дуков), „Дупката“ (Зденка Дойчева), „Есперанца“ (Иван Андонов), „Пътят към 
плеядите“ (постановчик Димитър Грива) и други. 

Дружеството на приятелите на киното в гр. Сао Пауло е едно от най
авторитетните средища на ценителите на „седмото изкуство“, което дава 
тон на филмовата критика в тази част на страната. Организираният фес
тивал е първата по рода си инициатива с български филми. И радостното е, 
че на произведенията на нашето филмово изкуство е оказан извънредно раду
шен прием. Както съобщава печатът, кинозалата „Марио де Андраде“ отдав
на не е била свидетел на такава манифестация на възхищение от филмите 
на една социалистическа страна, особено спонтанно изразена от младежката 
публика, която за пръв път се среща с една нова действителност.

Пак от Латинска Америка дойде и съобщението за едноседмичен фести
вал на български игрални и късометражни филми, състоял се във Венецуела по 
инициатива на културния институт „Сулиано“ в гр. Маракайбо. Предста
вени са били с много голям успех филмите „Таралежите се раждат без бодли“ 
(постановчик Димитър Петров), „Козият рог“ и „Бялата стая“ (Методи Ан
донов), „Пътят към Плеядите“ (Димитър Грива), „Партизан за бой се стяга“ 
(Георги Стоянов – Бигор) и други.

В писмото си до директора на Венецуелската филмотека Родолфо Исагире 
ръководителят на културния институт „Сулиано“ Оресте Родригес Морено 
пише: „Приятно ми е да ви съобщя за отличния прием, който нашата публика 
оказа на всички български филми. Те представляват в известен смисъл едно 
ново явление в кинематографичното изкуство, непознато досега за публика
та на Маракайбо. Високата техника, дълбокото хуманно съдържание и идеи 
на тези филми предизвикаха възторжените реакции на публиката особено по 
отношение на премиерния филм „Козият рог“, който беше найзначителното 
явление по своята художествена сила и актьорско изпълнение“.

Тези инициативи в Бразилия и Венецуела са част от една широка съвмест
на програма на Българската национална филмотека и филмовите институ
ти в редица страни на Латинска Америка. Предвижда се през тази година да се 
организират фестивали и панорами на българското изкуство в Мексико, Куба, 
Панама, Коста Рика и други страни на Латинска Америкаа, които ще допри
несат за още поширокото популяризиране на българското социалистическо 
киноизкуство и в този район на света.

  Дончо Хитров

Вестник „Македония“ в брой 2/17-24.1.1996 пусна статията „Козият рог“ 
избран от зрителите за най-добър филм“ с автор Румен Стоянов. В нея се право 
преглед на български културни прояви в страната континет през 1995 г. и ето 
извадки:
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„В Салвадор, столицата на щата Баия, се състоя двадесет и третото 
издание на Международния фестивал за документално и игрално кино върху 
латиноамериканска тематика. В първия раздел бе прожектиран „Дворецът 
на смеха“, сърежисиран от бразилката Ваня Перацо Барбоза, съпруга на жи
веещия вБразилия наш кинодеец Иван Хлебаров, и от Георги Балабанов. Лен
тата е българобразилско съпроизводство, тъй като е и монтирана в студия 
„Екран“. По сценарий на Ваня, завършила в Париж с докторат по киноизкуст
во и познавачка на филмовата ни документалистика, „Дворецът на смеха“ 
разкрива през погледа на циркаджии мечти и действителност в найбедния 
квартал на Жоао Песоа, столица на щата Параиба. Миналата година твор
бата на Барбоза и Балабанов е била двукратно излъчена по френския телеви
зионен канал Плюс, Парижката филмотека също го е включила в програмата 
си. На Салвадорския фестивал кинопродуцентът Хлебаров взе участие в мно
гобройните срещи и разговори с изказвания за българското кино. /…/ Бразил
ското Министерство на културата и правителството на Федералния окръг 
отбелязаха със съвместна изява едновековното съществуване на екранното 
изкуство. Онасловена „Сто години кино“, тя се проведе в столичния киносалон 
„Бразилия“ с участието на деветнадесет страни, между които Италия, Пол
ша, Германия, Франция, САЩ, Китай, Мексико, Испания, Корея.

В прдължение на двадесет и три дни от август до септември столича
ни имаха възможност да видят найдоброто от националните кинопроиз
водства на тези страни, като ударението падна върху страната домакин. 
Честта на българското кино бе достойно защитена от „Козият рог“ на Ме
тоди Андонов, и то благодарение любезността на филмотеката при Музея за 
модерно изкуство в Рио де Жанейро, съхраняваща доста наши игрални, анима
ционни и документални ленти. В началото на тази година същият музей ще 
направи самостоятелна изложба с едроразмерни платна на християнска те
матика от бразилския българин Константин. Уредникът на филмотеката 
Козме Алвес Внук, бивал нееднократно у нас и следящ киноизкуството ни, убе
дително препоръча то да бъде представено в „Сто години кино“ с неувяхваща
та творба на режисьора Андонов, сценариста Хайтов, оператора Димо Кола
ров, артистите Катя Паскалева и Антон Горчев. Тя бе трикратно показана 
в посветения ней ден и спомогна из кинозрителски столични кръгове името на 
България да се произнася с уважение. За „Сто години кино“ бяха отпечатани 
плакат, програма и брошура, отбелзяващи и нашето участие. В последната 
на Андоновия „Кози рог“ е отделена цяла страница и там четем: „Найголе
мият успех на българското кинопроизводство“. След като видя възхитител
ния чернобял и почти безсловесен „Кози рог“, един бразилец, притежаващ в 
своята сбирка две графики от Иван Бочев и поклонник на музикатата ни, ми 
стисна ръката и рече: „България била сила не само в музиката, изобразител
ните изкуства и спорта, ами и в киното“.

В Бигоровия „Гранд биоскоп“ неколкократно срещаме препратки към 
Бразилия. „Не съм тщеславен, за да си втълпявам, и то в компанията на рес
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пектиращото тук: Чаплин, Бъстър Кийтън, Ерих фон Щрохайм, Жан Реноар, 
Абел Ганс, Довженко, Мери Пикфорд, Грета Грабо, Алберто Кавалканти, Же
рар Филип, Фред Астер, Лилиян Хелман, Пол Нюман и т. н.“ – „Рro domo sua“, 
стр. 6.

“Самият той (Анри Ланглоа, директор на френската синематека, Р. С.) 
организира пет пъти седмици на българския филм в Париж, като постоянно 
ми уреждаше в една от залите на Лувъра разточителни коктейли, на които 
по негова покана присъстваха светила като Луи Арагон, Елза Триоле, Леон 
Мусинак, Рене Клер, Жак Превер, Фриц Ланг, Роберто Роселини, бразилският 
чудак Алберто Кавалканти (който пиеше направо от бутилките „своето“ 
божоле). „А чрез мен успяха да се сдобият с някои филми и Жак Леду от Белгий
ската кралска синематека, Косме Алвес Нето от Музея за модерно изкуство в 
Рио де Жанейро /…/“ „Оттук (колекциите на Ланглоа, Р. С.) получиха първона
чален тласък и „nouvelle vague“, и „cinéma vérité“, тук бяха преоткрити за За
пада и Кулешов, Вертов, Довженко, Козинцев, френските документалисти от 
30те години, обновителните повеи в киното на Чехословакия, Унгария, Бъл
гария и Югославия, на черна Африка, на индиеца Стяджит Рей, на бразилеца 
Глаубер Роша и толкова много школи, стилове, личности“. „Нима не се отнася 
и за Анри казаното от него за Алберто Кавалканти, за вечния Скиталец от 
единия бряг на Атлантика до другия, който се възвисявал нат етническите 
класификации, и че принадлежал на общества без граници“ – „Анри, филмови-
ят вехтошар“, с. 16, 17, 26, 36.

“Мигар впоследствие изключителен филм като „Роко и неговите братя“ 
на Висконти не е епос, да, именно епос, връх, където се губи (и не губи) трудно 
доловим, но и трудно опровержим залез на неореализма, вдъхновяващ малко 
или повече стартовете и на политическото кино освен в Италия, в Европа 
(Жан Годар, Анес Варда, Хуан Антонио Бардем, Тони Ричардсън, Райнер Фас
биндер) и особено в Латинска Америка (Дос Сантос, Глаубер Роша, Фернандо 
Бири, Луис Алкориса, Хорхе Санхинес, Мигел Литин, Карлос Алварес, кубинци
те и т. н.) – „Неореализмът“, с. 209. Дос Сантос е известният Нелсон Перейра 
дос Сантос, режисьор и на „Сух живот“, много харесван и нееднократно ко-
ментиран у нас по телевизията и пред филмотечни публики от Бигор.

Бележка: Пълният текст на студията можете да прочете в електронен 
вариант на диска-приложение.
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Жарко Миленич
ЖАРКО МИЛЕНИЧ е роден през 1961 г. в гр. Бръчко (Босна 

и Херцеговина). Там завършва гимназия и музикално учили
ще. Икономическо образование получава в Белград през 1987 г. 
След дипломирането си е живял в Хърватия – в Бизовац, Оси
ек и Риека. Работил е различни професии – работник, иконо
мист и пр. Сега е професионален писател. Няколко години е 
бил секретар на секцията на Дружеството на хърватските 
писатели в Риека, редактирал е редица книги и е работил 
като редактор в известното списание „Книжевна Риека“. 
От 2006 г. живее в Бръчко, център на едноименния дистрикт 
(област под прякото управление на ООН). Там е работил в 
сектора за култура и спорт на правителството на дистри
кта. Пише проза, поезия, пиеси, литературна и театрална критика. Досега има изда
дени: три стихосбирки, 14 романа, десет книги с разкази и друга проза, осем пиеси, три 
тома с критика. И още: радиодрами, двайсетина книги с преводи, три антологии и пр. 
Превежда от английски, руски, български и македонски на хърватски, босненски и сръб
ски езици. От български е превел романа на Георги Гроздев „Плячка“ и поезия на Роман 
Кисьов под заглавие „Поклоник на светлината“. Главен редактор е на литературното 
списание „Риеч“ в Бръчко, което вече няколко пъти представя и съвременната българ
ска литература.
         Г. С.
ПОЕЗИЯ

ЧЕРНАТА ЗЕМЯ

След всичко
ни остава да се каем.
Къде е изборът?

КУЧЕТАТА И КЕРВАНИТЕ

Новият керван
изпратиха старите кучета
и продължиха да лаят
в метричен стих.
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РОБИНЗОН

Чужда следа
на моя остров

Отивам за барут

Хлябът и солта
Пазя за себе си

ДИДИ И ГОГО

Чакаха Годо
Натикаха ги в затвора

Сутринта ги пуснаха
Все пак не са виновни

Чакаха Годо
Натикаха ги в лудницата
 
Сутринта ги пуснаха
Все пак не са луди

Чакаха Годо
Натикаха ги в приюта

Сутринта ги изхвърлиха
Годо не дойде
да им плати нощувката

Чакаха Годо
Не пречеха на никого

ОРИС
  Вариация върху „Случайни срещи“ на Кацуми Танаке

Каквото не знаеше
сега можеш да знаеш:

Жената на теб отсъдена
вече три века е мъртва

Литературата на Балканите
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Твоят най-добър приятел
не се е родил още

Сега умри сам
прокълнат в самота
както си роден 

ТРИЙСЕТ

Започвам трез трийсетата си
когато пещерните хора
са преставали да работят и 
са заживявали като млади старци
едва дочакали първи внуци

Не съм вече млад
и едва ли ще мога
да имам поне едно дете

СВЕТОФАР

Зеленото е кратка младост
Жълтото е миг победа
А червеното гневна старост

ТОВАР

Предупредиха ме: ръцете ми
могат да вдигнат и по-тежко
нещо от перото
Но не искат още един
товар на обществения гръб

В бележката за автора
ще се хваля:
Извършвал най-тежка
физическа работа

И онези ако вземат тежка
моя книга в ръцете си
ще се изненадат:
нима през цялото време
е успявал и да пише?

Литературата на Балканите
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ПРОЗА

БАЛДЪЗАТА

Изпратих писмо на балдъзата си, единствената сестра на жена ми, девет го-
дини по-възрастна от нея, която с младата си сестра никога не е била близка. 
Вероятно причината на първо място е голямата разлика в годините. Освен 
това – и различните им характери. Иначе моята балдъза Марица е родена 
под знака на Водолея, а нейната сестра и моя съпруга Хелга е под знака на 
Рака. Което означава, че водолюбивият Рак и ефирният Водолей често не се 
разбират и при тяхното съчетаване лесно може да настъпи опустошителна 
буря. Та, въобще не е чудно, че на моята жена сестра й не и липсва. Може 
би понякога Хелга се сеща за Марица, но никога не я споменава, а с нея не 
би поддържала връзка, дори ако тя беше в нашия град, а не в далечния Ван-
кувър, в Канада. Марица отдавна изпрати едно писмо от Канада, на което 
нейната сестра изобщо не отговори. Седем години по-късно й отговарям аз, 
който в писмото, за което Хелга, естествено не знаеше, се представих като 
неин зет, с когото тя за съжаление все още не е имала възможност да се за-
познае. Марица не ме беше виждала на снимка, както аз пък нея.

В първото си писмо й написах, че съм роден в Осиек и че там съм за-
вършил основно училище и гимназия. Там съм публикувал първата си кни-
га, една стихосбирка, през същата година, когато завърших Икономическия 
факултет в Осиек, но след това се преселих в Риека и се ожених. Не съм ра-
ботил никога като икономист и сега се занимавам с писане. С това се зани-
мавала и моята балдъза, сподели тя. Зарадва се на писмото на единствения 
си и досега непознат зет, изпращайки ми един поетичен отговор. В прочув-
ственото си писмо пишеше за слънцето, което изобщо не се чувствало сега. 
През цялата хладна есен греело привидно, а пък тя била само увертюра към 
предстоящата зима. Пишеше ми за вятъра и за типичния канадски листо-
пад, за себе си, потънала в него, как наблюдава своята увяхваща градина, 
която скоро бързо ще се покрие с безпощаден сняг. Пишеше ми за отива-
нето на юг, което не се препоръчвало само на птиците, а и на канадците, в 
чиято страна зимата започва толкова рано, а пролетта идва толкова късно.

След това ми пишеше за мъжа, който вече си е заминал, оставяйки я в 
своята къща, голяма най-малко за две семейства. Къщата й се струва толко-
ва празна сега, защото в нея има всичко, освен него. В тази къща тя веднага 
е започнала голямо почистване, промяна на цялата подредба, за да даде на 
стаите съвсем друг вид, та да не й напомнят за онзи, който съвсем доскоро 
е бил тук. А още сутринта тя е приказвала с него, помагала му е да си опа-
кова багажа, после той тъжно я е целунал по лицето за пръв и може би за 
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последен път. Било й е тежко, макар че от скъсването между тях е минала 
повече от половин година. През това време те са продължавали да живеят 
тук, спели са в различни стаи, но вместо целувки са си отваряли устата, из 
които се излизали само добро утро, добър ден и добър вечер. През това вре-
ме Марица си е изработила желязна дисциплина, прилепена за компютъра, 
който той й бил купил отдавна, за да не се притесняват да поделят оня не-
гов стар „пентум“, на който така бил си свикнал и към който тя дори проя-
вявала ревност. Сега тя имала под ръка двете мъртви машини без своя жив 
собственик, за когото на нея отдавна са й свършили сълзите. С раздялата тя 
отдавна се е помирила, с раздялата, която на мен, нейният нов приятел по 
перо, напомня на разказ от любимия й Хенри Милър, авторът на „Тропи-
кът на Козирога“. Неговите размишления са ми близки, ние сме родени под 
един и същ зодиакален знак, точно в зодията Козирог, макар аз да не съм 
еротоман, както и той, който в едно интервю за телевизията е разказвал как 
се е чувствал прекрасно след раздялата с кой знае коя по ред партньорка и 
как в празното жилище сега имал една голяма кутия като „маса“ и една мал-
ка като „столче“, как си слагал на краката ролкови кънки и се возил като ня-
какво хлапе по стаите, от което му ставало много приятно!

По подобен начин се е държал и моя покоен вуйчо, който се е женил 
шест, седем или повече пъти и веднаж не можа да си спомни името на една 
от бившите си съпруги; моят добър вейчо, на когото жените отмъкваха 
всичко, което заедно са придобили по време на краткотрайните си връзки, 
дори онова, което той дълги години преди тази връзки си е имал. На това 
той само се усмихваше. Такова нещо известната писателка Ядранка Сладич 
бе описала в първата си книга, а и тя се бе развела с мъжа си и дълго вре-
ме остана в общото им жилище, след което се разделиха коректно със своя 
партньор, както и моята балдъза – като като словачка с чех. Ех, дано и аз 
мога така цивилизовано да се разделя с моята съпруга, а не като сърбин с 
хърватка.

Това ще бъде хубаво като в американски филм, където такива хора, 
като се срещнат, се целуват по бузите, питат се как са и как живеят. Но това 
никога няма да се случи, това няма да направим нито тя, нито аз. След раз-
вода ние можем да се срещаме само ако имаме деца, които съдът сигурно 
ще присъди на нея, а когато дойда да ги видя, майка им първо ще протегне 
ръка и ще каже „парите“. Тя няма да понесе аз да седна, да си сваля якето, а 
пък ако случайно не нося парите, веднага ще ми покаже вратата. Такава е 
Хелга. Писмото, което изпратих на Марица всъщност бе някакво клюкар-
стване. Абсурдно е да одумвам жена си пред сестра й. Сега пак пиша пис-
мо на Марица и се заричам, че вече няма да й споменавам за Хелга, а ето, че 
пак го правя. Съзнавам, че не би трябвало да пиша нищо лошо за нея. От 
моите изречения не бива да извира омраза, каквото Марица може би ще си 
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помисли, че имам. Ще си помисли, че дори мразя жена си, а това всъщност 
не е истина. Признавам си как в детството и в младостта си съм се боял от 
жените. Марица пък ми писа как винаги е общувала по-добре с момчетата, 
отколкото с момичетата. Аз едва в зрелите си години, когато влязох в трий-
сетте, забелязах как повечето жени са благодарни събеседнички. Когато си 
търся някои женени приятели и роднини, повече обичам да ми се обаж-
дат техните жени, понеже тогава разговорът обикновено е по-приятен и по-
малко служебен.

Колко хубаво щеше да бъде това да се случваше, когато учех в гимна-
зията и когато в предпоследния клас бях влюбен в дъщерята на една фото-
графка, която бе в първия гимназиален глас. А с нея никога не съм разгова-
рял и на единственото ми писмо, което й предаде лично един мой приятел 
от детството, тя никога не отговори. Такава беше Русокосата, за която и по-
дир двайсет години толкова добре си спомням. Макар никога да не съм раз-
говарял с нея, мога да напиша цял роман. И по-добре щеше да бъде да напи-
ша такъв роман, отколкото за другата русокоса, която стана моя жена. Това 
щеше да бъде роман за Русокосата и за вторника, единствения ден, когато 
можех да я срещна и то само за кратко. В този роман ще вкарам и две смеш-
ни гимназиални случки. Първата се отнася за подготовката за един събор, 
свързан с тогавашния Ден на младостта, събор, на който учениците от наша-
та гимназия нямаше да се представят в Белград, а в Осиек. В този събор има-
ше и програма, която репетирахме по двойки и тогава моя партньорка беше 
някакво незабележимо девойче от моя клас. Русокосата имаше партньор от 
нейния клас, с една глава по-нисък от нея, което сигурно разваляше худо-
жествената гледка, а пък на мен, който бях по-висок от Русокосата, ми се ис-
каше аз да й бъда партньор, или поне да съм по-близо до нея. За този събор 
селекцията я правеше учителят по физическо възпитание, защото в него за 
всички нямаше мисто. За генералната репетиция той беше си наумил да из-
бере и мен. Попита ме дали имам слаби бележки. Отговорих му, че нямам и 
това беше вярно, макар че той и без друго нямаше да проверява. Така ми се 
искаше да участвам в програмата и то главно заради Нея. Но учителят нито 
ме попита нещо, нито пък настоявах и той не ме избра, въпреки че ако бях се 
обадил, щеше да ме включи. Още по-зле стана другия път, когато пак ми се 
искаше да съм близо до Русокосата на излета в едно близко село. Този излет 
бе предвиден за всички класове от гимназията. За него и за кроса съобщиха 
по радиоуредбата, но аз, искрено казано, не знаех какво значи думата „крос“. 
Знаех какво значи мото-крос, но не и обикновен крос. А ставаше дума за бя-
гане от два километра. Аз, естествено, не си бях взел кецовете и тичах с оби-
чайните си обувки с връзки. Докато бягах, те няколко пъти се развързваха. 
Нямах много яки ръце и не можех да ги стегна, както си е и досега. Аз спи-
рах, за да вържа тези пусти връзки, и поради това пристигнах последен. Ко-
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гато все пак се добрах до финала, зрителите започнаха да ми се подиграват. 
И днес още си спомням тези глупави подхвърлния, предлагаха ми кока-кола, 
като знаеха, че не пия, и какво ли не. Спомням си подигравателния смях и 
ироничните възклицания, които не понасях дори да бяха насочени към дру-
гиго. Но най-лошото от всичко бе, че там беше и Русокосата, макар че аз не 
я видях. Знаех обаче, че тя не ми се е подигравала и не е мислила, че аз съм 
най-некадърния, защото всъщност бях един от най-добрите бегачи в учили-
ще. Като студент първа година на едно надбягване на пет хиляди метра от 
всички сто и петдесет студенти излязох пети. Тогава преподавател по спорт 
ни беше същия, който ни беше учител в гимназията, а тогава ми беше писал 
двойка. Сега обаче си мислеше, че на спорта съм дал зор, когато съм започ-
нал да следвам. Което не беше вярно! После все бях всред първите, дори в ка-
зармата, а последният път – на градското състезание.

Докато пиша това, пред очите ми е фигурата на високата Русокоса и 
нежна девойка, която беше точно мой тип. Хелга е руса, но не и висока, а 
още по-малко пък нежна. Тя не си пада по литературата, както бе онази моя 
съученичка. Те са пълна противоположност и признавам, че в Хелга се влю-
бих само заради нейния външен вид, защото ми напомняше на моята юно-
шеска и за съжаление – платонична любов. Всъщност Хелга приличаше на 
моята Русокосоа по времето преди брака, докато още бе романтична и пи-
шеше стихове. Но след нашата неудачна сватба тя коренно се промени и то 
толкова, че просто не можеш да я познаеш. Мисля, че тя се е променила по-
рано, но си е избрала романтиката, само за да ме превземе.

Какво стана с Русокосата ли? По разказите на нейните съученици раз-
брах, че и тя е била смотана като мен и че след гимназията е записала ис-
пански, същият език, който едно време учех. Аз бях и си останах влюбен 
в испанския и особено в испаноамериканската литература. Русокосата я 
виждах случайно няколко пъти в Загреб, където следваше. И днес се пи-
там: какво щеше да каже за това моят учител по биология, който в края на 
гимназията ме питаше имам ли приятелка. Аз му отговорих, че сигурно ра-
ботата ще стане, мислейки на моята Русокоса. Той се позасмя в своя закач-
лив стил и ми каза, че трябва да бъда по-агресивен, не да се надявам, а да 
действам. А аз нямах приятелка в гимназията и първата, за съжеление, ми 
беше Хелга. Тоест, според мнението на учителя ми по биология, аз не бях 
нормален, защото такъв бил всеки, който няма приятел или приятелка, до-
като учи гимназия! Значи не е нормален и онзи, който само зяпа онази, ко-
ято обича, и като мене й посвещава разни стихотворения, които тя няма да 
прочете. Хелга обаче четеше всички мои стихотворения и се въодушевява-
ше, но само преди брака. Тя вече не заслужава да й посвещавам стихотворе-
ния и разкази, като едно разказче, което посветих на Русокосата. То имаше 
заглавие „Вторник“, а пък точно днес е вторник. Този ден и сега ми напомня 
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за нея, защото можех да я виждам само във вторник, когато аз учех преди, а 
тя след обед, и я мярвах, когато влизахме и излизахме от гимназията. Онзи 
дъждовен вторник, описан в разказчето, в един часа следобед аз стоя облег-
нат на влажното стебло и си остря молива с ножчето. Ето я, тя идва, придру-
жена от майка си, фотографката. Стигнала е преди дъщеря си, носи чадър с 
червени цветчета. Аз обаче нямам чадър, нося разкопчан шлифер а ла агент 
007 и вадя едно книжно топче – това е стихотворението, посветено на нея – 
и с него си изтривам капките от лицето.

В този ден написах и едно стихотворение, обагрено с настроението от 
вторника, просто защото другите дни не са важни. Защото вторник е вчера, 
вторник е утре... Сутрин ставам във вторник, вечер умираме с вторник. Це-
лият живот – в един ден.

За деня вторник също имах идея за роман преди повече от двайсет го-
дини, в който всеки ден трябваше да е вторник. Исках да кажа, че когато за-
спим във вторник вечерта, няма да се пробудим в сряда сутринта, а пак във 
вторник. Аз знам, че ти сега ще кажеш, че това напомня на американския 
филм „Безкрайният вторник“ със същата такава идея. Този филм го гледах 
по-късно и се смаях от чуждата реализация на моя замисъл. Ако някога 
напиша този роман, това ще бъде нещо по-различно, всъщност много по-
различно, въпреки че в основата си замисълът ще е подобен. В двата случая 
става дума за опит за приближаване до жената, но моят замисъл всъщност 
е опитът да се приближа до Русокосата, която е в своя роден град Осиек, 
където се връщам след проваления си брак. В романа ми няма да има хепи 
енд, какъвто не е имало и в действителността. Поне за мен. Моята Русокоса 
може би е щастлива с друг и през ум не й минава за мен. Може и да е дале-
че от тук. Все пак, къде ли е сега моята малка гимназистка, питам се аз след 
двайсет години. Спомням си, че една нейна другарка от класа ми спомена, 
че тя била заминала някъде навън, защото „това, което става тук, не е за 
нея“. То и за мен не е, и аз бих се махнал от тук, само че не знам как да стане 
това и не знам с кого да замина.

Хелга е светица, тя е всичко. При нея трябва да бъде: както каже дъще-
рята, както каже жената. А комуто не се харесва – хайде, вън. На Хелгината 
майка и баща това, което ставаше, също не харесваше, но все пак остана-
ха, без сами да могат да кажат защо. За разлика от по-голямата им дъщеря 
Марица. На нея не й харесваше тук и затова тя замина чак в далечния Ван-
кувър. От там понякога се обажда на майка си и на баща си, но на сестра си 
– никога. А ето че Марица, моята балдъза, изведнаж престана да се обажда 
и на мен. Не знам защо.

Превод: Ганчо Савов
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ще, през 1962 г. Поет, есеист, критик. 
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тор), 1988; „Във вътрешността на 
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ва ли да се пише така, както добрите писатели пишат“, 2004; „Голо място“, 2005; „В 
полумрака на предградията“, 2006; „Изхвърлете стила през вратата, ще се върне през 
прозореца“, 2006.

ВТОРНИК

Вторник е ден за учене. 
Из морето от звуци на северните езици 
изплува на млада норвежка гласът,  
сподавен като сирената на кораба, 
безшумно плаващ към пристанището. 
Докато изморените пътници радостно слизат, 
поздравяват сушата и непознатия град, 
тя на гърлен хърватски 
опитва наново своята къща да съгради: 
Моята къща е на три етажа, 
на първия живеят пенсионери, 
на втория – студенти  
(три момичета и две момчета) 
на третия етаж лае куче, 
на тавана цвете ухае. 
Вторник е. Слушам я и питам се  
как ли е на норвежки апартамент, 
дъбрава, партер, стая, 
кухня, жена, деца, цвете. 
Захождат ли корабите в Норвегия, 
използвайки вълната, стръмнината и гребена, 
или пък завземат пристанищата като лунички върху лице,  
което се терзае с хърватските гласни. 
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Отпивайки глътка студена вода, 
се сещам за онова куче от третия етаж 
как лае цветето на тавана: 
втор-ник, втор-ник.

СТРАХ ОТ ПРОСТОРА

В главата ми безспирно 
роят се пейзажи. 
Горски, равнинни, 
летни, зимни... 
Изплуват из съня,  
следват ме пътьом 
и изскачат зад гърба ми, докато разговарям. 
 
Бих искал да секна 
това бръмчене в ушите, 
тази паника на простора, 
от устойчивите пейзажи къща да съградя, 
с дърво отпред,  
на него птица, 
чиято песен са вятърът и облаците. 
 
Всичко вече опитвах. 
И горе, и долу бях, 
със слънцето горях, валях със снега. 
(нищо не оставих ей така на случая.) 
А в главата ми като в кошер 
нови и нови гледки никнеха 
– дълбината задраскваше повърхността. 
 
Неотдавна спрях да пътувам. 
На стената в спалнята 
нарисувах къща, дърво и птица.

ОПАСНИ ЖИВОТНИ 

От далечните звезди и 
изсъхналата в полето трева 
поражда се звук.
В него потъва небето и тротоарът, изпълнен с пешеходци, 
в него са призовани дъб 
и самолетът над града.
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Това движение с ръката,  
с което разпалваш мига и безкрая, 
с което изпълваш стаята със свирепи животни, 
 променя те. 
 
Повторя ли го,  
не ще го забравя. 
Твоите животни кръжат около мен, 
ръмжат, дебнат ме, 
като да не се познаваме.
Тогава, без страх и без дъх, 
нахълтва звук, 
който ни възнася.
Който от далечните звезди 
и изсъхналата в полето трева 
прокапва в ухото на деня.

Превод 
Николай  
Николаев
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Марко Погачар (Хърватска)

Роден през 1984 г. в Сплит, завършва сравнителна 
литература в Университета в Загреб, където понас
тоящем подготвя докторат. Публикува поезия, есе
та и литературна критика в хърватската литера
турна преса и в чужбина. Първата му книга „Пияви
ци над Санта Круз“ (2006) получава две литературни 
отличия – наградата за найдобър ръкопис с поезия до 
35годишна възраст и за найдобра първа стихосбир
ка за 2006 г. Втората му книга „Послания към обикно
вените хора“ (2007) е номинирана за наградата Киклоп за найдобра поетична книга на 
годината, следва „Предмети“ (2009), а през 2010 г. са публикувани негови книги с избрани 
стихотворения във Виена, Белград и Барселона. Работи като редактор към списани
ята „Зарез“ и „Кворум“. Превежда предимно съвременна американска поезия. Част от 
журито на фестивала Горанова пролет, найстарият фестивал за поезия в Хърватска. 
Живее и работи в Загреб.

КУПОЛИ

Над града напъпват куполите. половината в 
тъмното, в съвършеното, в онова забързано и пусто,
заклещено отдолу на хоризонта. все пак, през лековитите 
зимни нощи, те сякаш идват от високото, сякаш са
следствия от отдавна забравените кръгли преминавания,
увиснали тежко на някои места.

те могат да бъда групирани различно. такива, които на свечеряване
се разтварят, за да приемат в себе си безименните и ледени звезди, 
такива, които дъждовете раззеленяват, превръщайки ги в плаващи ливади,
такива, наподобяващи върхове, от които нечия ръка е обрала ябълките,
после черупките, парашутите, покров за няколко смирили се кости.

те зазвучават под шума на дъжда. и в тази мембрана се заражда
сложна млечна музика, разширява се и се разпростира в познатото 
пространство както коренищата в тъмните подземия, във всичко
онова, което е невидимо. яйцата са в топлата утроба на града. някаква
безплътна мисъл, която чака мигът да се наведе, да се плъзне в тази
супеста локва, в битието.
 
куполите обикновено чакат. спокойни под промените, не дишат,
не викат, не поздравяват преминаващите. и това е мъртвото очакване,
тяхната окончателна окръгленост, отказ от всякакво събитие,
причина за празнотата в небесните лехи. и всяка година, готови, 
прегръщаме с две ръце април, тези странни пашкули са безмилостни:
над нашите градове не цъфти нищо.
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КАКВО Е ТОВА ПЕРИФЕРИЯ?

Периферията е категория. израз на традиция. определена 
граница, която не бива да преминаваш. нейната реч не може 
да бъде оспорвана: под периферията най-често е главата,
къщата, едно рядко и дръзко нищо. ако главата е на крава, 
то тя е пробита с дълъг стоманен клин. първо привързваш
кравата с верига за влажните стени на обора, после
удряш силно. кръвта, която избликва, е кръвта на 
родината. нея кравата, със зъби, дълго е пазила само
за себе си. ако е кокоша глава, просто я отсичаш с един замах
на брадвата, просто улавяш кокошката, пренасяш я на друго място,
слагаш я на един пън и острието бързо & хладно се спуска
върху шията. кокошката крещи още известно време, ала никой
не я чува. заека удушават пишещите с голите си ръце.
кръвта остава в тялото и продължава да циркулира със своето
съмнително минало. ушите, за които си го държал увиснал, 
сега са кротки, сякаш в гората нищо не се чува, нищо не се
случва. полята са притихнали. страните също са притихнали.
родината прокапва някъде, а хората берат гроздето си. голяма
жега. какво е това периферия и какво има под нея?

НИКОЙ НА ТАВАНА  

Няма никого на тавана,
 знам това, 
над нас е само нажеженият бетонен покрив,
сребърна опора на небето
и ние въобще нямаме таван.
има толкова неща, 
които практично определят отсъствието.
 на тавана.
 на къщата.
 на света.
в стаята се разнася равен приспивен звук,
сякаш на тавана са се промъкнали сънливци, но
 вече го казах,
няма таван.
вече не ни остана и бряг. подпорите 
предадоха стените си.
 утре ще проведа триста  
отложени телефонни разговора,  
 от дълго време не мога да
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понасям вербалната близост.
за четвърти път вече 
гледам Fitzcarraldo. тук научих как
могат да се пренасят кораби през хълм 
и че не е нужно да бъдеш победен, 
за да се чувстваш зле, 
още повече 
дъждовните дни говорят 
обратното.  
Кински, изглежда, е най-добрият.
 Джагеровите ролки говорят на накъсан език.
Няма основание за тишината
и никой не бива да бъде обвиняван:
поща не получавам, но рекламите не ме подминават,
 (капиталът е нощна 
 шапчица за ухаещите 
 коси на света),
кафето никъде не е достатъчно горещо,
както и информацията, никога достатъчно нови дискове
и никога достатъчно шумни класици.
 всичко е една гигантска 
хладка локва на безпокойство.
установените неща обикновено ме плашат.
например самотата (условно),
 религията (и грозното отсъствие на другия в нея)
смъртта (безусловно) и всичко
което бих могъл да измъкна от тях е моментната любов,
значението нанизано върху дъжда,
 капка 
която прелива чашата.
няма никого на тавана 
никога никой 
не е бил на тавана.
таванът не съществува и всичко, което виси
над нашите глави, е огромно люлеещо се звездно легло,
музикална люлка, тъмен небесен 
чаршаф, с който се
покривам всяка нощ, докато спя.
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Дан Коман (Румъния)

Роден през 1975 г. в Трансилвания. Завършва философия 
в университета в КлужНапока, в момента е преподава
тел в Бистрити. През 2003 г. публикува първата си книга 
„Годината на жълтата къртица“, а през 2005 – втората 
си стихосбирка „Гинга“. През 2004 г. получава наградата 
„Михай Еминеску“, както и Наградата на Съюза на ру
мънските писатели за първа поетична книга. През 2007 г. 
излиза книга с негови избрани стихотворения. Живее в се
верната част на Трансилвания.

ГИНГА

НОЩНО СТИХОТВОРЕНИЕ
     

a)
всички ми викат дан. и аз: дан. дан, трябва да внимаваш.
с резките си движения нараних животинките във въздуха
и сега съсирена кръв да капе върху косите ми.
всяка сутрин измъквам главата си измежду ръцете на тази жена
и започвам да лая заедно с няколко черни кучета.

дан. нощем скачам от уплаха и цапам скулите с глезените си .
не викам, но през цялото време си нанасям удари скришом.
най-често когато я наблюдавам с прекалено внимание
виждам гинга неспокойна и сгушена в някое уединено кътче на стаята
да шепне непрестанно името ми.
от време на време валят лудо летните дъждове.

всички ми викат дан. и аз: дан. дан, трябва да внимаваш.
и веднага след това запалил цигара и ръмжейки скришом,
обикалям на четири крака всички стаи.
винаги има едно домашно животно свито на кълбо около устата ми.
на сутринта. на сутринта хайде копай отнеси дори сянката
и пръстта, която стига почти до бедрата ми
и венците окъпани в сливов сок.

хайде копай хайде копай и някъде към полунощ
е останала само главата ми, която се измъква измежду ръцете й
досами хълбоците на няколко черни кучета
който скимтят при всеки удар, който зимното слънце им нанася..
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с)
за да не усещам потенето запуших цялото си тяло с глина
после се завъртях сто пъти около себе си за да разпръсна студа.
сега имам подслон за остатъка от живота си. ведър съм и в добро 
настоение:
като къдрави кутрета се изправят мъртвите и топлят сърцето ми.
не им говоря но вечер предимно вечер ги извеждам да подишат навън
и те стенат и мърморят на техния неразбираем език.
някои от тях носят вътре в себе си истинска болест и затова
непрекъснато възкръсват през няколко дни. тогава около слънцето 
всичко почернява почернява
и светлината избликва между бедрата на тази жена и ги уцелва с 
точност.
но аз имам подслон за остатъка от живота си. ведър съм и в добро 
настоение:
много рано сутрин се излягам насред стаята
и се концентрирам само върху удоволствията си. в продължение на 
няколко часа нищо не съществува
дори когато мъртвите подобно на захвърлени новородени бебета 
се скупчват за миг в краката ми и с неразбираемия си език
започват да стенат започват да треперят започват вкупом да вият.

 Преводите са направени съвместно с авторите по време на Международния 
фестивал „Поети превеждат поети“, състоял се през октомври 2010 г. в Пиран и 
Любляна – Словения. (Бел. прев.)

Преводи: 
Аксиния 
Михайлова
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Красимир Машев

РАДОЙ И РАЛИН
(Дела и документи във фокус)

Тази документална история, която след дълго колебание 
реших да изпиша (както винаги е ставало с обречените 
безнадеждно болни), преживях болезнено и мъчител-
но. Правя го не от здравословна суета, самолюбие или ДНКиселинни юдински 
помисли за мъст чрез ГМОпетняване светлата памет, творчеството и делото 
на един голям и изключително много популярен български поет и сатирик, 
какъвто безспорно е Радой Ралин, чието кръщелно име е Димитър Стефанов 
Стоянов.

И след смъртта му чувствата ми към него, независимо от всичко станало 
между нас и въпреки нас, си остават такива, каквито бяха, когато той беше жив 
– непроменени. Но не съвсем.

Причината да се реша да публикувам този текст е преди всичко печални-
ят факт, че след кончината на много популярни български творци, не само в 
областта на литературата, започнаха да се появяват в печата, че и в отделни 
издания, спекулативни „спомени“, „срещи и разговори“, „неизвестни“ факти и 
всевъзможни „разкрития“ за личния им живот и фантастмагорични нелепости 
и долнопробни измишльотини с жълт цвят и мирис. За вкусовите им качества 
да не говорим. Все пак става дума за духовна храна.

Макар и да сме тъмни балкански субекти, видно е и от птичи поглед, че 
целта на подобни четива е прозрачна като водата на Седемте Рилски езера 
(„Еди-гьолъ“, както са били наричани някога на говоримия тогава български 
език). Особено на онези води в „Бъбрека“ („Черното езеро“, „Кара-гьолъ“) и 
най-вече в „Окото“ („Рибното езеро“ или „Балъкъ-гьолъ“). А в очите на тези 
автори не прозира, а позира тяхното високоблагородие, неизброимите несъ-
ществуващи техни нравствени и всякакви добродетели, понесени морални и 
материални щети, превъзмогнати страхове, излагане на „железни си гърди“ на 
рискове и смъртоносни опасности, за да се помогне, подкрепи и насърчи вся-
чески и денонощно изпадналият в материално затруднение, служебна беда или 
сполетян от човешко нещастие, бюрократична немилост и властова неприязън 
популярен, въпреки това, талантлив български творец. Все още не сме в Шен-
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генската зона и граничните бариери не съществуват единствено за трафикан-
тите, контрабандистите и проститутките.

Не бих искал този текст да бъде тълкуван превратно. Като извинение, са-
мосъжаление, обвинение и присъда от последна инстанция, репчене, овъзмез-
дяване за „пропуснати ползи“, натрупване на лихвоточки от застраховане и 
презастраховане, извличане на каквито и да било ползи. Това би го опошлило 
и обезсмислило.

С обнародването на този текст искам да направя публично достояние мо-
ите взаимоотношения с големия български сатирик Радой Ралин и осуетя вся-
какви бъдещи опити някой друг да стори това в същата посока – от мен към 
него. Сегашните, а и бъдещите литературни нрави, пръкнали се от плодовита-
та тъмна утроба на демокрацията, ми дават основание да мисля, че който и да 
е, той ще го направи в своя полза, а не от стремеж да разкрие истината. Убеден 
съм в това, защото повечето хора са устроени, преустроени или пренастроени 
така, че винаги предпочитат ползата и личната изгода пред истината. Истината, 
която дори Христос не е могъл да назове какво е, не е за предпочитане, защото 
полза носи единствено Лъжата. Истината е като познанието и носи на ползва-
теля й единствено страдание и печал. Така е казано в Библията.

Когато пишех документална книга за големия български поет Петър Али-
пиев, който беше в приятелски отношения с Р. Ралин, му зададох такъв въпрос: 
– Ако сте изпитвали съчувствие или омраза към някого и узнаете, че той не е 
между живите, какво ще правите с досегашната си омраза или досегашното си 
съчувствие? Петър Алипиев ми отговори лаконично: „Заравям и тях в земята“.

С този текст искам да заровя в земята своята обида, огорчение и разочаро-
вание от едно светло и безоблачно в началото приятелство с Р. Ралин, помраче-
но до разрив от отпечатването на едно мое стихотворение и издаването на една 
негова книга, на която имах честта, удоволствието и еднопосочната омраза да 
й бъда редактор.

Ще продължа да нося своите светли чувства и спомени за Радой Ралин на 
предишното им място, за да ги пренеса непомръкнали и непокътнати в отвъд-
ното. Там ще се изясним окончателно и надявам се ще си простим.

Защото от Петър Алипиев съм запомнил и това, че „нанесените рани са от 
живота, нежели от литературата. Затова не се и лекуват“.

***
22. Х. (сряда) 1975 г.

Случайността ме срещна с Радой. Близо година от датата на запознанство-
то ни не сме се срещали. То стана също случайно, но след всеки изминал ден все 
по-често се замислям върху обстоятелствата и най-незначителните подробнос-
ти, свързани с него. Започнах да съзнавам, че всяка случайност е малко позната 
и недостатъчно добре изучена форма на предопределена необходимост. 

Към 14,00 ч. съзрях отдалече Радой пред стълбището на Университета. Го-
вореше разгорещено с проф. Николай Генчев. Предположих, че темата на раз-
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говора им е Левски, тъй като знаех, че Радой е написал филмов сценарий за 
последните години от живота на големия наш революционер, озаглавен „Аз 
съм Левски“. Знаех и за голямото му вълнение и нетърпението, с които очак-
ваше решението на „малкия художествен съвет“, чието заседание се отлагаше 
непрекъснато, поради отсъствието на неговия председател Свобода Бъчваро-
ва (дъщеря на известния български комунист-интернационалист Тодор Пеев), 
която беше в Америка. Радой изживяваше в тревожно очакване всеки изминал 
ден. Дори веднъж сподели, че след написването на сценария умишлено не се 
ангажира с друга работа, за да може в случай, че се наложи да извърши някои 
поправки, да не се окаже изолиран от него; от атмосферата му, времето и епо-
хата. Държеше много да не ощърби нещо от своята изнурителна работа върху 
сценария.

Когато погледите ни се срещнаха, той леко разтвори вечно присвитите си 
очи, които го правеха да изглежда повече хитър, нежели умен, но когато за-
почнеше да говори, изчезваше всякаква предубеденост и проличаваше тъкмо 
обратното.

Но при него почти всичко беше „тъкмо обратното“. Като се започне от чу-
даческия му вид, и се стигне до виртуозния му начин да насочва мисълта си 
като удар в една посока. Без да подозира, че се познаваме с проф. Николай Ген-
чев от неотдавнашните години на моето студентство, Радой ме презапозна с 
него. Двамата размениха още няколко изречения и си казаха: „Чок селям!“

Тръгнахме с Радой по посока на Орлов мост. Разговаряхме за съвсем дел-
нични неща, тъй като се стеснявах да говоря с него на литературни теми. Въ-
преки това, ожалих му се от формализма и бездушието, с които бяха се отнесли 
към сиромашкия ми ръкопис с епиграми, предложен в издателство „Народна 
младеж“. Бях получил официален отговор, в който се казваше, че не приемат 
ръкописа ми за печат, тъй като не съм спазил установения стандарт (60 знака 
на ред и 30 машинописни реда на страница). Не можех да си представя епигра-
ма от 30 машинописни реда и двойно повече знаци на ред. Показах му и полу-
ченото от издателството писмо. Много настоя да му го дам и без да се замисля 
го сторих. Радой го прочете, прибра го и видимо не сдържаше гнева си.

Стигнахме до Орлов мост. Радой предложи да отидем в Дома на филмовите 
дейци. Съгласих се на драго сърце, тъй като такава покана я получа друг път, 
я не.

Вечерта гледахме киргизкия филм „Белият параход“ по едноименния ро-
ман на Чингиз Айтматов. Своето възхищение от филма не скриваше край нас 
и режисьорът Христо Писков, с когото Радой ме запозна преди прожекцията.

В салона на Дома на филмовите дейци беше се струпала почти цялата ки-
наджийска гилдия, литературната знат на столицата и много духовни величия 
от различни области на изкуството и културата. Салонът беше претъпкан. 
Чувствах се неловко и неудобно, тъй като седях до Радой на предварително 
запазено място, а редица изтъкнати наши артисти, режисьори, кинодейци, че 
и писатели стояха прави на пътеките в салона. Непосредствено до нас седяха 
Камен Калчев и Христо Радевски, с които Радой не пропусна да ме запознае. 
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Това ме ласкаеше. От другата страна, близо до Радой, седеше очарователната 
студентка от ВИИ „К. Маркс“ с класическото име Жулиета.

След края на прожекцията тръгнахме с Радой и Жулиета по посока на „Ви-
тошка“, тъй като трябваше да се прибирам. На булевард „Витошка“, точно сре-
щу кафене „Хавана“, срещнахме Давид Овадия. Радой ме представи и двамата 
разговаряха близо половин час за непреодолимите трудности по издаването 
на документалната книга на Овадия за Леваневски. Давид Овадия ми направи 
впечатление с непринудеността и откровеността си.

Разделих се с Радой и се уговорихме да се срещнем на следващия ден в 
14,00 ч. пред Народната библиотека.

***

Името на Радой Ралин нашумя след спиране на книгата му с народни епиг-
рами „Люти чушки“, с която той стана известен не само на „шопи със сопи“, 
а на „хиляди, маса, народ“… Като една осеммилионна част от този народ, за 
пръв път чух името му като гимназист в началото на 60-те години на миналия 
век. Тогава в кината се прожектираше и филма по негов сценарий „Невероятна 
история“. В този филм той участва и като актьор в два-три кратки много ефект-
ни епизода, но като не го познавах тогава... Името му, наред с това на компо-
зитора Милчо Левиев, неизменно присъстваше на титрите във всеки „Фокус“ 
– една от най-популярните и уникални сатирични хроники, неделима и едва 
ли не по-значимата като очакване част от тогавашните седмични кинопрегле-
ди, предшестващи прожекцията на всеки филм. Осъществяваше се на дело и у 
нас пътеводната Ленинова мисъл, според която „от всички изкуства най-важно 
за нас е киното“. Българската телевизия едва прохождаше и правеше в София 
първите си неуверени стъпки, а черно-белите телевизонни приемници навля-
зоха масово в бита на българина в началото на 70-те години. Радиото, киното, 
вестниците и книгите бяха единствено възможните достъпни връзки със света.

До влизането ми в университета бях прочел от Радой Ралин само книги-
те му „Безопасни игли“, „Внимателни фейлетони“, „Личен контакт“ и „Моля, 
заповядайте“. Лириката му изобщо не познавах. И когато през 1973 г. бях пред-
ставен на хумористично-сатиричната страничка „Хумориситет“ на студент-
ския вестник „Софийски университет“, списван от студенти от факултета по 
журналистика и българска филология, и тази страничка преди студентския 
празник бе препечатана от „Стършел“, някой ми каза, че Радой Ралин се по-
интересувал от мен. А той бе кумир. Включително и на мен. Обаче след Марко 
Ганчев, с когото задочно се запознах в градинката пред плевенската гара, къде-
то прочетох във в. „Народна младеж“ една ругателна рецензия за вече анатемо-
саната му книга „Бягащо дърво“, написана от русенския цигулар и литературен 
сътрудник (стихотворец и хуморист) Н. Боздуганов.

Помня, че през април 1974 г. ходихме с Димитър Добрянов до дома на Р. 
Ралин в кв. „Изток“ да го поздравим за рождения му ден, но за наше голямо 
съжаление той не беше в София. Така ни каза достолепната му майчица, ми-
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лата баба Кина. И трябваше да се върнем много разочаровани от този факт. 
Утешаваше ни единствено това, че поне успяхме да оставим нашия скромен 
студентски подарък в дома му. Беше някакво цвете в саксия, символизиращо 
смешните ни надежди.

С Радой се срещнахме по-късно и с часове сме тропосвали напосоки со-
фийските улици. По време на тези разходки и имровизирани срещи Радой 
разказваше с подробности до най-тънките детайли какво стои зад фасадата на 
нашия политически и духовен живот. Впечатляваше ме всичко у него, но най-
вече феноменалната му памет за подробностите от целокупния обществено-
политически живот, за скритите пружини и механизми на минали и настоящи 
събития. Често в нашите разходки и разговори участваше и моя добър приятел 
и колега Димитър Добрянов, ценител на литературата, с широта на интересите; 
съгражданин и близък приятел на поета лирико-сатирик Петко Асенов (светла 
му памет!), чиито брат Дамян Бегунов работеше в „Стършел“.

При всеки един от тези разговори Радой не пропускаше да подчертае, че е 
неудовлетворен от себе си поради това, че не може да изследва и изучи задъл-
бочено най-вълнуващата го като творец тема – за неосъществения човек. За 
неговата петдесетгодишнина предстоеше да излезе в „Български писател“ един 
сборник с лирика от „предишни и по-предишни стихове“. И сборникът излезе, 
но с голямо закъснение, едва в края на годината под заглавие „Обстоятелства“. 
А аз успях да си го купя много по-късно и да получа върху него автограф в края 
на 1974 година.

През есента на същата година предстоеше да се дипломираме с бременната 
ми съпруга, но още през лятото отплувахме към пристанище Варна, където ни 
очакваше нерадостната орисия на безработни млади специалисти.

Дипломирани и безработни, двамата със съпругата ми няколко месеца бя-
хме на хранилка при нейните родители. С протекциите на баща й бях назначен 
в системата на МВР, а тя фиктивно се водеше на работа като продавач в „Хра-
нителни стоки“, но всъщност правеше някакво психологическо изследване за 
нуждите на предприятието.

В средата на декември Радой Ралин беше в Почивния писателски дом във 
Варна. Доколкото си спомням, все още дописваше сценария за игрален филм за 
Левски. Дори ми позволи да надникна в написаните страници. Тогава му под-
несох за автограф книгата му „Обстоятелства“. И той я надписа: „На Красимир 
Машев – с пожелание за устойчивост и непреклонност при всички обстоятел
ства. Радой Ралин Варна 14 . ХІІ. 74“.

 

23. VІІІ. 1979 г.

Тази вечер по телефона ми се обади Борис Димовски. Утре пристига във 
Варна и ме моли да уредя нощуването му в хотел.
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24. VІІІ. 1979 г.

През лятото хотел „Черно море“ е негостоприемен за българи. Админи-
страторките на хотела ни принудиха да чакаме близо два часа във фоайето. 
През това време с Борис Димовски водехме неопределен разговор. Стана дума 
и за нашите вестници.

– Ами то не е нужно да ходиш много из чужбина, за да видиш културата 
на една страна – каза Димовски. – Виж й вестниците и тоалетните, и по тях 
можеш да я прецениш... Животът е толкова пъстър, а нашите вестници са ско-
вани, еднотипни; липсва им живец.

Неусетно разговорът ни премина на тема книги и книгоиздаване. Поинте-
ресувах се за книгата на Радой Ралин „Апострофи“.

– От Нова година е готова, но все още не е пусната – отговори Димовски. 
– Наложи се да подменям няколко илюстрации. От много страни е оглеждана 
тази книга. Вече илюстрирам само книги. Не давам карикатури и илюстрации 
за вестници. Те са нетрайни, а книгата остава.

Във връзка с провежданата у нас Световна детска асамблея „Знаме на 
мира“ (по идея и под патронажа на Л. Живкова) Б. Димовски каза, че е бил дос-
та зает. Имал среща с деца, участници в асамблеята. Учудваше се на неспособ-
ността, по-точно на безпомощността на някои творци да говорят обикновено, 
просто, достъпно и разбираемо пред децата. Разказа ми следния случай: Преди 
да тръгне за Варна, телефонирали му с молба да остане в София и се срещне с 
група деца, проявили голямо желание да видят художници, които да рисуват 
пред тях. Дори било планирано децата да бъдат скицирани от художника за 
създаването на картотека. „Намерете си някой заслужил художник“ – отгово-
рил той. „Ама не може, децата искат да им се рисува“ – настоятелно го молели. 
„Тогава поканете един народен художник. Нека децата да видят как се трие с 
гума“ – категорично отказал поканата Димовски.

След като го настаних в хотела, се разделихме с пожелание за нови срещи.

***

По време на разговорите ми с Радой, в първите години след като завърших 
Университета, основните теми бяха съвременната литература, нашата литера-
турна история, неговата литературна младост, голямата любов на живота му 
– италианката Лаура, с която се запознал като делегат на един международен 
младежки фестивал; и за синовете му Кин и Стефан. Говореше с преклонение 
за поезията на Кирил Христов и неговите остри и злъчни епиграми, които пуб-
ликувал под заглавие „Запалени срели“, и с особено възхищение се възторгва-
ше не само от поезията му, но и от неговите преводи, като не пропускаше да 
подчертае със своя специфичен глас, интонация и патос изключителното му 
стихотворно майсторство и това, че той е и сред малцината български поети, 
който е съумял да намери най-подходящото и точно заглавие за стихотворните 
си преводи – „Приближени хоризонти“.
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Но с най-голяма охота, вдъхновено и възторжено разказваше за прия-
телството му, свои преживелици и „невероятните истории“ с писателя Васил 
Чертовенски, който последните години от старостта си преживя във Варна. 
С него съм имал възможност да се срещна два-три пъти в кафе-сладкарни-
ца „Одесос“ и да разговарям. Не беше от словоохотливите. Обаче станеше ли 
дума за разказа му „Козя пастърма“, веднага се оживяваше. И разказваше не 
само историята на този и други свои разкази, но и за годините, прекарани в 
затвора преди 9. ІХ. 1944 г. като анархист. Беше ми интересно и заради това, 
че е бил в една килия с антифашиста от моето родно място Фердинанд Алек-
сандров, за когото събирах материал за документална книга. Но историите с 
главен герой Васил Чертовенски, разказвани от Радой, нямаха свършек, и бяха 
коя от коя по-интересни и по-смешни.

Със същата любов и преклонение Радой говореше за Константин Кон-
стантинов и книгите му, от които поставяше „Път през годините“ на върха на 
неговите творчески постижения.

Историята, политическия живот, социалните тежнения и духовната кул-
тура на Сливен му бяха като на длан. Познаваше в подробности съдбите на 
всички видни дейци на културата, изкуството и културата, родени в Сливен. 
От него за пръв път научих за голямото дело на Симеон Табаков – виден бъл-
гарски дипломат, изключителен ерудит, написал историята на Сливен.

За литературните наклонности на Кин говореше с топла и мека ирония: 
„Ако успее в литературата – ще ме утвърди като писател, а ако не успее – пак 
ще ме утвърди...“ Към по-малкия си син бе по-угрижен като баща, по-крити-
чен, и в същото време говореше за него с щадящ, но и хаплив сарказъм: „Из-
пратих го да завърши средно образование в гимназията на едно селище близо 
до София и му казах да не се връща с по-нисък успех от 5,30 в дипломата. А 
той се върна с общ бал 3,50...“ Или: „Ако го попиташ кой е Иван Вазов, той 
ще отговори, че това е улица в София...“ Но с особено увлечение разказваше 
как председателят на донаборната комисия, някакъв полковник, го извикал 
във военното окръжие, в което се водел на отчет както донаборник Стефчо, и 
му казал: „Другарю Ралин, вие сте известен уважаван писател и като израз на 
нашето добро отношение към Вас, можем да отложим влизането на сина Ви 
Стефан в казармата. Кажете къде и кога желаете да го изпратим да служи?“ 
Радой му казал: „Ще ви бъда много благодарен, ако го приберете в казармата 
след 15 минути...“

Такъв бе Радой. Често се упрекваше, че не е добър баща, но всъщност със 
своята незаинтересованост, липсата на ревностна бащина закрила и бдително 
непрекъснато обгрижване постъпваше по възможно най-добрия начин за де-
цата си – правеше ги самостоятелни, отговорни и по-устойчиви на насрещни-
те ветрове, и по-издръжливи на киселинните социални дъждове и сътресения; 
на тежките и едва поносими, а понякога и жестоки житейски превратности.

С други думи – той бе най-добрият баща. 
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2. ІХ. 1981 г.

Вчера в редакцията беше Радой Ралин. Преписа на пишeщата ми машина 
няколко свои епиграми, които добави към ръкописа си.

Тази сутрин намерих очилата му на бюрото си. Не след дълго Радой ми се 
обади по телефона:

– Чок селям!
– Чок селям, берекет версин! – поздравих го в неговия стил почти реци-

прочно.
– Вчера съм си забравил очилата.
– Веднага ще Ви ги занеса – казах и тръгнах към почивния писателски 

дом.
Радой ме посрещна усмихнат. Беше в добро разположение на духа. По по-

вод на забравянето веднага започна да разказва:
– Ами и аз като попа, на когото откраднали колелото. Питал тук, питал 

там – никой от селото не знаел къде може да е. Посъветвали го, когато чете в 
църквата божиите заповеди, да произнесе седмата „Не кради!“ по-високо, и 
този, който е откраднал велосипеда, ще се стресне, разкае и ще му го върне. По 
време на църковната служба – продължи Радой, – когато произнасял „Не пре-
любодействай, не пожелавай жената на ближния си, нито осела му...“ и прочее, 
попът се сетил, че ходил с велосипеда си при една парясница и го е забравил в 
двора й. Та и аз така – завърши анекдота си, – докато търсех очилата си, казвах 
божиите заповеди, за да не би при подобни обстоятелства да съм ги забравил.

17. Х. 1981 г.

По телефона ми се обади Иван Кулеков. Пристига във Варна за Втория све-
товен фестивал на анимационния филм.

– Ще те чакам пред входа на залата (Дворец на културата и спорта – Варна). 
Имам пропуски за прожекциите. Вземи и Валя...

В 18,30 ч. се срещнахме на уговореното място. Иван Кулеков беше с Мак-
сим Максимов – млад поет, който искал да се срещне и разговаря с мен и да 
предложи свой ръкопис в издателството. Наред с пропуските, Иван Кулеков ми 
даде един брой на сп. „Пламък“, който бях поръчал да ми донесе от София, тъй 
като в него имах отпечатани стихотворения. Разгърнах списанието, прочетох 
набързо съдържанието му и го предадох за съхранение в чантата на съпругата 
ми.

Влязохме в залата. Избрахме си удобни места за гледане на филмчетата. 
Отведнъж съзрях Радой. Беше облечен в кафява шушлякова полушуба, чиято 
дължина почти достигаше до коленете му, с неизменния каскет и черна „ста-
линска“ куртка под връхната дреха. Вдигнах ръка за да привлека вниманието 
му, но напразно – в залата беше много шумно и други, също като мен, вдигаха 
ръце към прииждащия многолюден наплив от зрители.
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– Чок селям! – извиках силно, тъй като това беше не само обичайният му 
поздрав, но и нещо като негова присъща и известна само за приятели и познати 
позивна. – Той се обърна, видя ни и тръгна към нас. Инстинктивно му подадох 
ръка.

– Първо с дамата, първо с дамата – ръкува се той с жена ми, като отговор на 
моята нетактична и „некавалерска“ постъпка, а сетне се ръкува и с останалите.

С известно забавяне най-сетне започна официалното откриване на фести-
вала. Речи, приветствия... Журналисти и фоторепортери сноват между реди-
ците, телевизионни камери въртят морди наляво и надясно, душат миризмата 
на събитието, за да го уловят веднага и предадат по-бързо в последните за деня 
телевизионни новини и утрешните вестници.

Официалната част завърши и започна излъчването на филмите. Не се 
показаха впечатлаващи творби и по време на прожекцията Радой споделяше 
шумно своите впечатления:

– На този средствата са му слаби...
– Няма виц, изненади няма – казваше за друг.

В кръга на снимката: Кр. Машев и Р. Ралин
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– Това не е анимационен филм, това е документален филм – възмущаваше 
се от трети.

– Би трябвало да се превеждат и текстовете за песните. Ще кажа на органи-
заторите на фестивала тази работа...

– Анимацията, това е визуалната епиграма – обобщи своите впечатления 
той.

Преди прожекцията се поинтересувах за новини от София.
– Викаха ни – каза Радой – с Марко Ганчев, Христо Радевски, Александър 

Миланов, Георги Мишев, Георги Друмев и Валери Петров в редакцията на вест-
ник „Народна култура“. Това беше още през март. Искаха да направим разговор 
по проблемите на сатирата. Изказахме се всички и след разговора ни прочето-
ха резюметата на нашите изказвания. После... нищо не поместиха. Абсолютно 
нищо. Даже не пуснаха една бележка във вестника, че се е състоял такъв раз-
говор...

– Може да са го направили, за да говорите само на едно място за тези неща, 
а не на двадест пред различни хора – пошегувах се.

Първият фестивален ден завърши. Пред залата Радой ме запозна с Кон-
стантин Павлов. С него разменихме няколко изречения и си уговорихме сре-
ща през следващия ден. Интересувам се от неговото творчество и съдбата му 
не ми е безразлична. Появи се отнякъде и Виктор Самуилов. Тръгнахме да ги 
поизпратим донякъде, тъй като те отиваха на коктейл в хотел „Черно море“. 
Спряхме се на сладка приказка в близост до ресторант „Димят“. Радой обясня-
ваше на Виктор Самуилов какво трябва да направи за да му излезе книгата в 
издателство „Народна младеж“, където от години само му презавеждат ръко-
писа.

– Там се вършат престъпления и лъжат младите хора, като ги карат да си 
презаверяват датите на ръкописите. Ще напишеш едно писмо до директора на 
издателството, с копие до Комитета по печата (този комитет вече не същест-
вува като институция, но Радой употребяваше названието по навик). Аз нали 
така направих за книгата за Екатерина Йосифова1, и въпреки, че Хайтов не се 
съгласяваше тази книга да излезе, тя се появи.

След този разговор те продължиха по бул. „Ленин“ към хотел „Черно море“, 
а ние със съпругата ми се прибрахме вкъщи.

18. Х. 1981 г.

Малко преди 11,00 ч. на вратата на редакцията се почука. В този час имах 
уговорена среща с Иван Кулеков и казах:

– Да, влизай, Ванка...
Вратата се отвори и се показа Радой, а след него влезе и Иван Кулеков.

1  По-късно прие фамилията на съпруга си (известният поет, белетрист и 
сценарист Александър Томов) и издаваше книгите си под името Екатерина Томова. 
Така в българската поезия остана само една поетеса с име Екатерина Йосифова. (Б. а.) 
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– Аз съм много недоволен от отношението на книгоиздателство „Георги 
Бакалов“ към мен. Ще кажа защо – започна още от вратата Радой. – Знаете, че 
не съм от тези, които издават всяка година по няколко книги. Ръкописът ми 
седи в издателството от 1980 година. Аз обичам яснотата. Напишете ми едно 
писмо и ми върнете ръкописа, за да се свърши цялата работа. Сега считам, че 
издателството има определено отношение към мен, след като издадохте „Сло-
вото“ на Илия Бешков, на Сашо Геров и на Муратов им е направило впечат-
ление и те ми казаха, че това, което Бешков е писал за мен, го няма в книгата. 
Аз пазя този негов предговор към една от моите книги, а не вярвам Станислав 
Сивриев, който е мой добър приятел, да не го е включил, когато е съставял 
книгата. Говорих и със Здравко Петров, който е рецензент на книгата, и той 
ми каза, че неговите бележки са били други. Аз ходих при Илия Бешков, за да 
ми направи няколко илюстрации и художественото оформление. Той не беше 
добре тогава – не рисуваше, а се опитваше да рисува с кибритени клечки, но 
взе ръкописа и каза, че няма да може да направи илюстрации, но ще напише 
предговор. Една от причините да не направи илюстрации беше тази, че по това 
време той се занимаваше изключително с писане. Предговорът беше озаглавен 
„Радой Ралин“ и в изданието от 1956 година аз си позволих да махна това за-
главие и той беше публикуван под заглавието „За сатирата“. В книгата на изда-
телство „Георги Бакалов“ това, което Бешков е написал, го няма и аз смятам, че 
издателството има отношение към мен.

– Но това може да се провери и установи дали редакторът се е намесил, или 
го няма в ръкописа, предложен от Сивриев. Или пък не е включено по насто-
яване на рецензента – казах със засегнато чиновническо самолюбие, каквото 
имат единствено акуратните и изпълнителни служители.

– Аз само казвам... Знам, че може... И знам, че не си ти, защото не си редак-
тор на книгата – оттегли напълно обвиненията към мен Радой, а после добави: 
– Както е казал Ленин, „да се разграничим и разделим, за да се обединим“. Но 
има и нещо друго: идвах преди месец тук и подписах договор, но и досега този 
договор не ми е изпратен...

Станах и извиках секретарката на директора на издателството Звезда Или-
ева:

– Донесете договорите с писателя Радой Ралин – помолих я в императивно 
наклонение.

След малко тя донесе договорите, подписани от него и всички длъжностни 
лица в издателството, визирани във формулярите. Показах ги на Радой, за да 
го уверя още веднъж, че издателството няма неприязнено отношение към него. 
Секретарката му каза:

– Не Ви изпратих договорите, защото заглавието не е набрало тираж. За 
1983 година заглавията все още не са тиражирани – след което излезе от редак-
цията и отиде да караули край телефона в своя наблюдателен пункт.

– Аз само казвам какво ми е – сложи ръка на сърцето си Радой. – Смятам, 
че издателството има отношение, от което съм засегнат. Може и да не е така. Аз 
съм длъжен да кажа... Вие добре знаете – обърна се той към присъстващите, – 
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макар че само аз знаех – имам два тома „избрано“ в „Български писател“ през 
1983 година и не искам тази книга да излиза след тях, защото съм я включил в 
тези томове. Тези томове са по решение на Бюрото на Управителния съвет на 
Съюза на писателите, а не че издателството иска...

– Всичко ще бъде така, както сме говорили: книгата ще излезе през първо-
то тримесечие на 1983 година или в края на 1982 година – уверих го аз.

– Да, ама аз видях ръкописа, той не е подписан, няма печат...
– Няма, защото не е редактиран; нали се уточнихме, че епиграмите ще ги 

подреждате Вие, имате и редакторски опит при това. След като се комплектова, 
ще изпратим ръкописа на Борис Димовски, а след като направи илюстрациите, 
едва тогава ще се подписва и приема за печат в производството – отговорих.

– Да, да, да... – завърши със съгласие и последната си проверка Радой.
След това разговорът потръгна, както винаги, в избраната от него посока: 

за литературата, за това, че сатирикът трябва добре да владее формата и тя да 
му е единственото средство за защита; както на акробатите в цирка; но за раз-
лика от тях сатириците нямат предпазни въжета и мрежи; за това, че сатирикът 
трябва да умее да превежда, да пише за деца. Като стана въпрос за преводи, из-
вадих ръкописа с преводи на Петър Алипиев, който беше превел за луксозна-
та поредица на издателството лириката на Шандор Петьофи. Подстрочниците 
бяха направени от известния не само у нас голям унгарски българист Петер 
Юхас. Прочетох няколко превода.

– Великолепно, великолепно – не скриваше възторга си Радой. – Но ти му 
кажи на Петър, или не, чакай, аз ще му се обадя по телефона. Това „леля Сара“ 
да го поправи на „леля Шара“; така звучи по-унгарско. Петьофи е това...

– Не, не – възпротивих се, – ще му го кажа лично. Помислих си: „Кой знае 
каква буря ще има след това, като знам, че и Петър Алипиев не е по-малко 
чувствителен от Радой“. Всичките смерчове и кълбовидни мълнни на тази буря 
можеха да се стоварят върху нещастната ми глава за това, че съм си позволил 
волността да чета преводите му пред Радой. Наистина, направих го от „добро 
сърце“; от уважение към творческото дело и личността на Петър Алипиев.

Окуражен от тези разсъждения, прочетох пред Радой и преводите на сти-
хотворенията „Песен на кучетата“, „Песен на вълците“, „Небе великолепно“ и 
спрях.

– Ами защо не издадете едно такова томче на Кирил Христов – подхвана 
Радой. Ето, купих за 15 лева, нищо работа, събраните съчинения на Владимир 
Полянов. В тях има две инкриминирани книги: едната е „Вик“, а другата е писа-
на против Септемврийското въстание – „Черното стана бяло“.

Съвсем ненадейно Радой премина на своята любима тема – сатирата:
– Сега сатирата трябва да се насочи против корупцията. Трябва като маркси-

сти да гледаме на това явление, защото някои смятаха, че са страшни различните 
течения в литературата. Оказа се, че те не са страшни, защото всичко се крепи на 
икономиката, а корупцията – това е икономическата контрареволюция.

Сетне разговорът се прехвърли върху една от злобите на деня – филма на 
поета Борис Христов „Смъртта на заека“, който бил отхвърлен от кинаджи-
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йската гилдия. С пристрастие, патос и непоклатими аргументи, армирани от 
желязната му логика, Радой защитаваше този филм:

– Готов съм да изляза на открит диспут с Рангел Вълчанов и да видим кого 
публиката ще линчува. 

Думата „линч“ Радой пренесе от фразата на Рангел Вълчанов, че за този 
филм публиката щяла да линчува режисьора. След това изрази възмущението 
си от Миряна Башева, която след прожекцията на филма „Смъртта на заека“ 
му казала: „Радой, щè ми се да те напляскам. Защо ни доведе на този бълвоч?“ 
Радой се възмущаваше от нейното отношение и поведение. След това разказа 
някои свои спомени за Атанас Далчев; за неговата истинска любов и голямото 
му човешко сърце.

Слушах, слушах и в същото време размислях как да го насоча към нещо, 
което ме интересуваше.

– В Родопите – подхванах, след като използвах удобна пауза за премина-
ване на друга тема – е имало някой си Радуил. Той имал трима сина и кога-
то турците поискали да ги помохамеданчат, те избягали в гората. Кажи-речи, 
станали първите български хайдути. Оттогава като синоним на непокорство е 
останало нарицателното „Радуилов“ или „Радойлев син“. Има ли връзка този 
исторически факт с Вашия псевдоним?

– Няма никаква връзка. Отначало в „Литературни новини“ се подписвах 
Димитър Радин, но то бе отпечатано Димитър Ралин, без да имам отношение 
към това земеделско сечиво. И започнах да се подписвам така – Димитър Ралин. 
Веднъж Елин Пелин ми каза, че Димитър Ралин не е благозвучно – това „тър“ 
много стържело и ми предложи няколко имена: Благой, Радой, Станой и някои 
други. Да си избера едно от тях. И аз си избрах Радой. Така станах Радой Ралин.

Сетне разказа друг епизод от своята литературна младост.
– В „Литературни новини“ слагахме произведенията на авторите така, че 

да се види кой колко може. Това беше за да разберат онези, които се смятаха 
вече стъпили на литературния Олимп, че има и по-талантливи от тях. Разбира 
се, че това ги дразнеше и те не ни прощаваха. Отивам веднъж при Емилиян 
Станев да му поискам нещо за вестника.

– Добре, ще ти дам, млади момко – отвърна ми той, – ела в сряда в 17 часа 
и 15 минути.

Това означаваше, че трябва да бъда точен. В сряда в 17 часът и 15 минути 
отивам и той ми дава интервюто готово – написал си въпросите сам и отгово-
рил на всеки от тях. А тогава интервюта се вземаха само от политици и беше 
невъзможно да се помести интервю с писател. За да излезе, сложихме му загла-
вие „Въпроси и отговори“. Спомням си, че единият въпрос беше кои са най-
големите белетристи в българската литература, на който той отговаряше така: 
„Най-големите белетристи в съвременната българска литература са двамата 
Димитровци – Талев и Димов“. Това негово интервю подразни много хора, но 
то беше вече факт.

Вечерта закъснях за прожекциията от фестивалната програма. Все пак се 
наканих да вляза, но на пътя ми застана Петър Алипиев.
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– Знаеш ли, че днес говорихме с Радой и си позволих да му прочета някои 
от твоите преводи на Петьофи – казах малко виновато.

– Видяхме се и той ми каза за това, но не е прав за стихотворението „Леля 
Сара“.

Обясних му, че съм говорил и с Петер Юхас. И на унгарски е Сара, а не 
Шара.

Тръгнахме по коридора на Двореца на културата и спорта.
– Чок селям! – дочу се отнякъде гласът на Радой.
Обърнах се и видях, че се е наредил пред един от щандовете за закуски, 

безалкохолни напитки, бира и кафе.
– Какво ще пиете? Бира? Швепс? Казвайте.
След като се уточниха желанията, той веднага поръча на симпатичното 

девойче зад щанда с впечатляваща молба и се обърна към него с оригинално и 
галантно встъпление: „Мило същество...“

Заплати и на тръгване от щанда завърши с един от няколкото свои люби-
ми изрази:

– Дано тази вечер Ви излезе късмета...
Миловидното девойче за втори път се изчерви, на устните му грейна ус-

мивка и в очите му припламнаха радостни и весели искрици. За пореден път 
Радой доказа, че умее да общува с жени от всички възрасти, но предпочита 
младите и красивите.

Подхвана се разговор и стана дума, че Радой през целия си живот никога 
не е кусвал алкохол.

– Нещо съвсем малко не ти достига да бъдеш светец – каза иронично Петър 
Алипиев. – Ето на: не пиеш, не пушиш, но си познал жената и това ти пречи...

– Да, ами нямаше как. Жената е първото нещо, което е дадено на човека за 
удоволствие. Второто след него е алкохолът и после – пушенето, но последните 
две убиват първото. А то е истинското.

Почивката свърши. Заехме местата си в залата и времето премина с неиз-
бежните коментари и оценки за всеки от прожектираните филмчета.

На излизане от залата Петър Алипиев се загуби някъде по трасето, а аз 
тргнах с Радой да го изпратя до хотела. Пътьом се завърза разговор за събити-
ята в Полша, за литературата.

– Сатирата е онзи фермент, онзи невидим фермент, който подквасва мля-
кото, който кара виното да кипи. От сатирата се влияят и композиторите, и 
учените, и политиците, защото тя е върхът на конуса. Там има всичко от целия 
конус – като древен философ от перипатетическата школа размишляваше глас-
но Радой.

Неусетно стигнахме до хотела.
– Аз съм до тук – казах.
– Донеси ми, моля те, книжката на „Пламък“, искам да я видя. Нали няма 

да забравиш. Аз в тази ще чета Владимир Полянов. Тези писатели са интересни, 
даже аз се интересувам повече от тяхната съдба.

– Ще го донеса, няма да забравая. До утре и лека нощ!
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19. Х. 1981 г.

Към 20,00 ч. взех броя на сп. „Пламък“ и тръгнах към Двореца на култура-
та и спорта. В коридорния сегмент срещнах Петър Алипиев. Бързаше.

– Ела да изпушим отвън по една цигара – предложи той. Излязохме и тога-
ва му показах списанието.

– Прочети ми нещо, защото не виждам – помоли той, но можеше да ми 
види акъла и без очила. Лекомислено се съгласих.

Знаех, че му е трудно без оптика, но и с нея на мъжеливата виделина нада-
ли би прочел нещо. Прочетох му няколко мои неща, отпечатани в броя, а след 
тях и първата част от поемата на Борис Христов „Честен кръст“. Не каза нищо, 
но разбрах, че това което прочетох не му допадна. Приближихме се до една от 
групите, които се бяха заформили пред входа. Разбрах, че Петър Алипиев е 
видял някой свой познат или добър приятел. Не бях се излъгал.

– Това е Димо Боляров – представи ми той непознатия, един от многото 
автори-сценаристи на анимационни филми.

След малко дойде и Доньо Донев. Явно и той се познаваше отдавна с Петър 
Алипиев.

– Това, което съм ти подарил – обърна се Алипиев към Доньо Донев, – съ-
държа петдесет и два сценария за филми.

От тези негови думи разбрах, че му е подарил последното издание на не-
говата „Лирика“, в което има петдесет и две стихотворения. – А това е ученик 
на Марко Ганчев – представи ме с този рекламен етикет той, – може да пише 
сценарии.

– Ами да ми ги изпраща – от кумова срама отвърна бащата на „Тримата 
глупаци“, без да схване, че в думите на Петър Алипиев има повече ирония, от-
колкото сериозност. Но в случая границата между иронията и сериозното беше 
едва забележима.

– Не, не, той ще ги дава на мен, а пък аз ще ти ги предавам по телефона... – 
разкри подбива си Алипиев.

Оставих ги да си говорят и влязох в залата, тъй като имах уговорена сре-
ща с Радой. Още с влизането го съзрях – беше седнал близо до входа и сложил 
шапката си на съседния стол. Пазеше ми място. Това ме трогна. Отношението 
му към мен е повече от бащинско.

– Добре, че не гледа предишните филми. Слаба работа. Нямат идеи – осве-
доми ме той.

– Сутринта детските филмчета бяха много хубави – споделих впечатлени-
ето си от утринните прожекции.

– Знаеш ли, че в Бургас снощи са пребили Анри Кулев2 в ресторант „Чер-
номорец“ и сутринта го видях целия в синини. А преди 15 дни, когато Недялко 
Йорданов отишъл на среща в Хасково (среща между редакциите на алманах 

2  Български художник, карикатурист, аниматор и режисьор. (Б. а.)
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„Море“ и алманах „Юг“), да влязат у тях и да го оберат. Взели 700 лева и една 
сребърна гривна на жена му, спомен от майка й...

– Ще ги хванат крадците, няма къде да отидат – оптимистично го уверих, 
макар да знаех отлично, че това не е съвсем лека и лесна работа.

След този разговор Радой разгърна списанието, сложи си очилата и проче-
те на глас публикуваните мои стихотворения и епиграми, като правеше дребни 
забележки. Думите му бяха благосклонни и излъчваха доверие, а това за мен 
беше повече от достатъчно. Започна прожекцията и след второто филмче си 
тръгнахме, защото повече не се издържаше.

– Започвам да мисля, че от чуждите филми нарочно са подбрали най-сла-
бите, за да изпъкнат нашите – обърна се той в коридора към познати нему, 
които също си тръгваха отегчени. – Вие поне трябва да останете, аз не съм 
професионалист, а фестивалът е ваш и сте длъжни да останете.

– За разлика от сатириците, те не искат да търпят миризмата на магарето, 
което яздят – казах на свой ред. – В това е цялата работа.

Тръгнахме към хотел „Одесос“. По пътя стана въпрос за идеите на филми-
те; за това, че не се извеждат внушителни обобщения, които грабват и възвися-
ват; че липсата на хумор и жизненост на повечето от тях ги прави анемични. И 
полека-лека разговорът се пренесе към литературата.

– Вземи „Литературен преглед“ и там ще видиш къде са текли мътни води 
и къде са се вдигали отровни изпарения. Когато след VІІ конгрес на Коминтер-
на в България идва Станке Димитров (Марек)3, за да прокара новия курс на 
Партията за широк единен фронт, тогава се създаде вестник „Кормило“, с гла-
вен редактор Пантелей Матеев. Там бяха Георги Караславов, Людмил Стоянов, 
Христо Радевски. Привлякоха и някои от „Златорог“. Към тях се ориентира и 
Никола Вапцаров. Ти знаеш, че Христо Радевски е бил изключен от партията 
през 1937 година, но той тогава написа едни от най-хубавите си работи. Тогава 
този кръг на „Кормило“ поиска да привлече и Георги Стаматов, но той отказа.

– Той не е искал да става и член на Съюза на писателите – вметнах.
– Ами да, защото той е бил личност. За твореца няма нищо по-важно от не-

говото творчество. Все ще му дойде реда, щом го е написал. Ето, по едно време 
Георги Бакалов казваше, че не е важно това, и щом врагът стреля и бие по нас, 
не бива да стоим със скръстени ръце, а да се бием. Но той не беше прав, защо-
то не е без значение оръжието на противника. Ако той е въоръжен с модерно 
оръжие, а ние сме с голи ръце или с тояги, ясно е какво ще стане. Така е и в ли-
тературата. Трябва да се познава оръжието на противника. И една от грешките 
на Сталин беше тази, че на финландския фронт съветските войници бяха въ-
оръжени с пушки от Първата световна война... Когато се провеждаха изборите 
за Велико народно събрание у нас през 1946 година, аз бях студент в София. 
Нямах софийско жителство и съгласно наредбите можех да гласувам само с 
документ, заверен с печат от съда. Какви предизборни агитации сме правили 
само! Знаехме, че буржоазията е съсредоточена в столицата и това можеше да 
повлияе на изборите. Затова аз съм гласувал в осем избирателни района. Но 

3  Виден български комунистически деец. (Б. а.) 
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само аз ли? Тогава ние вярвахме, че ще направим всички хора еднакво щаст-
ливи. Ами после като ходехме да прибираме реколтата? Какви времена бяха 
тогава!

20. Х. 1981 г.

След завършване на фестивалната програма отидох с Радой в хотел „Черно 
море“. Имаше коктейл и той ме покани. Да бъдем заедно. Още на входа салон-
ният управител, с нисък поклон, отработена и натренирана сервилна усмивка, 
угоднически ни насочи към нарочно отредената за официалните лица зала, в 
която спокойствието и реда бяха гарантирани. Виждаше се от изобилието мар-
кови напитки, кулинарни изкушения от тънки мезета, морски дарове, делика-
теси, ядки и плодове. В ниското художествено равнище на фестивала бяха убе-
дени всички присъстващи, но малцина се осмеляваха да изразят това гласно.

– Когато навремето правехме „Фокус“ – каза Радой, – събирах предвари-
телно в залата трийсет души и ако не се засмееха поне шест пъти по време на 
прожекцията, търсехме нови решения. Това ни беше критерият.

На този коктейл той ме запозна с доста известни и неизвестни за мен тво-
рци в областта на анимационния филм. Представи ме на заслужилия художник 
Тодор Динов – един от първите, ако не първият създател на това изкуство у нас. 
Той беше много възмутен от качествата на показаните на фестивала филми:

– Вече имам в главата си структурата на статията, която ще напиша. Ще 
бъде много остра...

Особено беше много недоволен от идейното равнище на филмите, като по-
сочваше конкретни примери при подбора.

Тръгнахме си преди края на този „панаир на суетата“.
– Каквото ще да си говорим – пътьом каза Радой, – нашата идеология не 

е идеология на 10–15 човека, а на всички гладни по света. Две неща не мога да 
простя, каквото и да кажат за мен. Не мога да простя, че много наши не раз-
браха това и тръгнаха по пътя не да завладяваме с тази идеология масите по 
света, а отделни правителства. Сума средства се хвърлят на вятъра за това, за-
щото тези правителства падат или често се сменят и всъщност ние понасяме и 
идейни и материални загуби. Второто нещо, което не мога да простя, е това, че 
една страна, която е снабдявала света с яйца, брашно и месо, през последните 
години да внася зърнени храни. От икономиката зависи всичко, обърка ли се 
икономиката – обърква се и политиката.

23. Х. 1981 г.

Трябваше да се срещна с Радой за да му предам неговите договори с изда-
телството за книгата му „Епиграмки в рамки“. Взех договорите, сложих един 
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екземпляр от новоизлязлата му книга „Апострофи“ в джоба си с намерение час 
по-скоро да го открия в Двореца на културата и спорта. Жена ми беше заета с 
неотложна работа и трябваше да взема големия ни син Петър със себе си.

Видях Радой начоколен, както обикновено, от неколцина младежи, които 
му искаха автограф. Синът ми познаваше „чичо Радой“, тъй като бях го водил в 
почивния писателски дом във Варна, и пръв отиде при него. Видях как леко го 
почуква по лакътя, за да му обърне внимание.

– О, здравей! Чок селям! – обърна се Радой първо към детето, а сетне и към 
мен.

Синът ми упорито се мъчеше да вземе думата от другите, като се обръща-
ше към него ту с „чичо Радой“, ту с „чичо Ралин“, а той се отзоваваше на въпро-
сите му с „Кажи, мила птичко“, което повече подхождаше за някое кротко дете. 
След това му подари фестивалната си значка, тъй като синът ми прояви твърде 
голям интерес към нея.

Радой се отдели за малко от нас, като каза, че трябва да прочете две стихо-
творения от някаква млада поетеса, пожелала да чуе неговото мнение. Видях 
го да отива към едно по-добре осветено място, където си сложи очилата и се 
зачете. Синът ми, без да се съобразява със заетостта на „чичо Ралин“, се втурна 
към него и трябваше да го последвам, за да го озаптя. Радой бе привършил с че-
тенето на стихотворенията на непознатата ми поетеса, а аз използвах момента 
преди той да е свалил очилата си и поднесох книгата му за автограф. След като 
написа посвещението „На Красимир и Валентина Машеви с обич“, Радой ме 
покани на премиерата на неговата пиеса „Конферанс“ в Бургас.

– Аз ще замина още утре [събота], 
за да видя докъде е стигнала подготов-
ката – завърши поканата си той.

Беше го обзела предпремиерна 
треска. Вълнуваше се много и това не 
можеше да убегне дори от най-разсея-
ните погледи, които бяха изключени в 
негово присъствие. 

В неделя, рано сутринта, телефонът 
вкъщи зазвъня като в комендантство, 
както са се изразили Илф и Петров. Ко-
мендантът, т. е. жена ми, първа отиде и 
вдигна слушалката и сетне ме извика. 
Разбрах, че на отсрещната страна е Радой.

– Добро утро, чок селям! Обаждам 
се, за да те помоля да не тръгваш. Пре-
миерата се отлага за след една седмица. 
Не искам да гледаш представлението в 
този вид. Има неща, които са били съ-
кратени и ще трябва да се възстановяват 
от актьорите...
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Разбрах, че нещата с пиесата му не са потръгнали и повече не го разпитвах. 
Единственото нещо, за което го попитах, беше кога отново ще дойде във Варна 
и да разговаряме за книгата му, на която щях да бъда редактор.

– От Бургас заминавам за Пловдив, за да се видя със сина на Димитър 
Аврамов4, който е войник там, а след това ще замина за София. От София ще 
дойда във Варна. Е, хайде, чок селям!5

  

***

Автографите от Радой са сигурен ориентир не само за някои от нашите 
срещи, но и за реципрочността на чувствата помежду ни, като към своите мога 
да притуря безкрайното уважение, почит и възторг, които изпитвах към него 
и творчеството му.

През 1978 г. в издателската библиотека на в. „Стършел“ беше издадена в 
35000 тираж книжката на Радой Ралин „Няма начин, Хамлете!“ под № 258. Ос-
вен фейлетони, разкази и преразкази, тази тъничка книжка с тетрадна подвър-
зия съдържаше и параболи, една от които („Мечти и посоки“) по-късно стана 
причина за охладняване и помръкване на нашите топли, слънчеви и безоблач-
ни взаимоотношения. Но на тази парабола ще се спра по-късно и по-подробно. 
А ето го и самият автограф: На Красимир Машев приятелски спомен със симпа
тия. Радой Варна 25. VІІ. 78.

Тази алегорична миниатюра („Мечти и посоки“) той ми я беше разказвал 
по време на една от разходките ни по софийските улици, а сетне я публикува 
на подлистника за хумор и сатира на в. „Труд“, редактиран от к.ф.н. г. Мичев и 
неговият добър приятел с голяма известност известност Б. Димовски.

За по-голяма яснота се налага съвсем накратко да разкажа сюжета на тази 
миниатюра: Менажерията се раздига и животните в клетки и кафези са нато-
варени на влакова композиция. Лъвът си мислел, че най-сетне ще се отърве от 
противния климат, когато стигне родния юг. Със същите мисли бялата мечка 
вярвала, че влакът, макар и бавно, пътува към родния север. А всъщност мена-
жерията пътувала по посока запад-изток. И обратно.

Това е сюжетът, който по-късно стана причина за неочакван обрат и в на-
шите отношения с Радой. Но нека не избързвам.

4  Изкуствовед, приятел и съсед на Радой Ралин. (Б. а.)
5  Бях поръчал на мой познат фотограф, отразяващ фестивала, да вземе втори 

фотоапарат, с който да ни прави снимки за личния ми архив с Р. Ралин, П. Алипиев, Д. 
Донев, Д. Боляров и други участници в събитието. След края на фестивала му поисках 
направените снимки (най-малко от две фотоленти), но той ми каза, че фотолентите 
били иззети направо от фотоапаратите му и „изпратени в Москва“. Не пожела да 
назове конкретно име, служба или институция, колкото и да настоявах многократно 
и продължително време. Дано да не са изгорени или „прочистени“ от оперативното 
дело на Р. Ралин, водено от ДС, и да се съхраняват някъде или от някого. В това дело и в 
оперативната разработка на М. Ганчев съм бил обект и включен като тяхна „връзка“, а 
няколко месеца по-късно бях освободен „по целесъобразност“ от МВР. (Б. а.)
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Освен на в. „Труд“, в. „Стършел“, сп. „Пламък“ и на някои други централни 
издания, сътрудничех и на авторитетното списание „Отечество“, чиито главен 
редактор бе Серафим Северняк, първи зам.-главен редактор бе Никола Ин-
джов и в него работеха много известни писатели, поети и художници – Па-
вел Вежинов, Станка Пенчева, Ненко Балкански. Тук работеше и младият и 
перпективен тогава литературен критик Стефан Смирнов, син на уважавания 
български поет от Дряново Атанас Смирнов. И той ме канеше лично или чрез 
писма да изпращам свои неща за списанието. Сред написаните стихотворения 
имах едно посветено на Б. Димовски и реших да напиша стихотворение, посве-
тено на Р. Ралин, и да му ги изпратя с други неща. Прецених, че ще е проява на 
уважение, ако използвам сюжета на „Мечти и посоки“ и напиша стихотворе-
ние със заглавие „Посоки“ и под него сложа посвещение „По и на Радой Ралин“.

Ето стихотворението, което би могло да служи за илюстрация на банали-
зираната истина докъде водят пътищата, постлани с жълтите павета на добри-
те намерения.

   ПОСОКИ
    По и на Р. Ралин
 В път далечен застягал се цирка 
 и весело влакът подканял със свирка 
 животните в ред и единодушно 
 своите клетки да заемат послушно.
 А влакът бил от весел повесел 
 и после животните бързо понесъл 
 удобно, приятно по белите релси, 
 за което удобство, читателю, чел си.
 Лъвът дългогривест, с горда осанка 
 пропъждал с досада скука и дрямка, 
 защото години с лъвско търпение 
 очаквал на юг да намери спасение 
 от своя живот, изпълнен със скрупули, 
 под брзента на циркови куполи 
 и вече усещал, усещал по вятъра 
 как влакът го носи на юг, към екватора...
 До него, също затворена в клетка, 
 бялата мечка била му съседка 
 и в своите мисли виждала вече 
 как влакът я носи далече, далече...
 Далече я носи в обратна посока, 
 където очаква я с трепет мечока, 
 снахи и сестри, зълва и девер, 
 далече, далече... далече на север 
 сред ескимоси на кучешки впряг, 
 сред белите мечки и белия сняг...
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 А влакът по пътя си весело свиркал 
 и отминавал спирка след спирка, 
 защото си имал своя посока, 
 различна от тази на лъва и мечока, 
 и плавно се плъзгал по белите релси, 
 но ти затова, читателю, чел си.

След тази публикация (23 юли 1976 г.) наш общ познат ми каза, че Р. Ралин 
бил огорчен от моята постъпка; изразявал навсякъде не само неодобрение и 
укори по мой адрес. Срещнах се с него и му казах, че предстои да излезе пър-
вата ми сатирична книжка и щом като не одобрява постъпката ми, няма да 
включа в нея посветеното му стихотворение.

– А-а-а, стихотворението е много хубаво, нека си остане в ръкописа ти. 
Няма да го изваждаш, то е друга работа и е станало много добре. Не възразявам 
да излезе в книгата ти – бяха думите му.

Повярвах му и го сторих. А междувременно той публикува след разговора 
ни тази своя сатирична миниатюра първо в „Труд“, а сетне и в „Няма начин, 
Хамлете!“

На другата книжка от същата стършелова поредица – „Характери хорски“, 
Радой ми е надписал: На Красимир Машев – с обич и надежда както в талан
та му, така и в бащинското майсторство. (Да станат дор 12). Бъдни вечер. 
Радой.

Книжката е издадена в края на 1980 г. 
в същия немалък тираж.

Последният автограф от Радой е вър-
ху книгата му „Ще дойде детето“ – лирич-
на повест, посветена на Васил Акьов6. На 
нея Радой ми е написал: На Красимир Ма
шев – за да развие дарбите си във всички 
направления. Радой Ралин София 9. ХІ. 81.

  

9. ХІІ. 1981 г.

След студентския празник София е 
безлюдна. Еднодневната командировка е 
формулирана „среща с автори“. Обичай-
но това са предвидени и непредвидени 
срещи с онези автори, чиито ръкописи не 
влизат в издателския план, а те упорито 
настояват редакторите и издателството 
да променят неприемливото за тях ре-

6  Български писател, автор на „Република на смъртните“ (повест, 1966), „И дойде 
денят“ (роман, 1967), „Светове“ (критика, 1968), „Джокерите“ (роман, 1977).
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шение. Неприятни са такива срещи, особено с онези автори, на които катего-
рично им е отказано сътрудничество с конкретни заглавия на неубедителни 
твобри от напористия мощен поток на така наречените „стихийни“ ръкописи. 
Не стихия, а бедствие. 

Моята цел винаги е била по-друга. Осъществяване на контакти с даровити 
писатели и поети и привличането им за сътрудници на издателството не само 
като автори, но и като рецензенти, членове на редколегии и съмишленици при 
осъществяването на издателските идеи, съсредоточени в библиотеки, пореди-
ци и отделни издания.

Писателското кафене на „А. Кънчев“ № 5 е безлюдно. Рано сутринта пише-
щите братя и сестри все още спят. Към 11,00 ч. настъпва оживление – влизат, 
излизат, оформят се компании. Имах уговорена среща с режисьора Ан. К. и 
композитора Петър Ступел. Поводът е либрето на оперетата „Фалшификато-
ри“ по комедията на Ст. Л. Костов „Вражалец“, която трябва да се играе в ДМТ 
„Ст. Македонски“. Либретистът съм аз и трябваше да се срещна с композитора, 
за да чуя бележките му. В едночасов разговор си свърших работата по „вока-
лите“ на либретото и до часа за обратния път към Варна ми оставаше много 
време.

С главният редактор на издателството слязохме в ресторанта да обядваме. 
На входа Любен Георгиев7 коментира злобата на деня:

– Оказа се, че бай Ганьо не е спал по време на 1300-годишнината от съз-
даването на нашата държава, а някои казваха, че вече го няма този бай Ганьо 
– каза той, като имаше предвид големите злоупотреби на дейци на културата и 
висши държавни чиновници с отделените големи финансови средства за гран-
диозния юбилей. 

– Ами бай Ганьо по всяко време винаги е бил на Солунската митница – 
присъединих се към разговора. – Където има келепир, той винаги е там...

В ресторанта, който на обяд работи като писателска столова, влезе Радой 
Ралин.

– Чаках Ви през ноември във Варна, както ми обещахте – започнах аз.
– Ами случиха се много неприятни неща – заоправдава се той, след което 

пренесе огъня по посока на главния редактор на издателството по повод книга-
та на големия наш художник-карикатурист Илия Бешков „Словото“.

– Нищо не сме съкращавали при редактирането на ръкописа – обясняваше 
му той и го убеждаваше, че съставителят Ст. Сивриев умишлено е съкратил па-
сажа, в който Бешков е изразил мнението си за една от книгите на Радой Ралин.

– Да отидем в Киноцентъра – агитираше ни Радой. – Дават „Полет над ку-
кувиче гнездо“...

Вече бяхме отново в кафенето, където Радой продължаваше да настоява да 
отидем групово на прожекцията в Киноцентъра, когато към компанията ни се 
приближи и поетът Борис Христов.

– Отговарям за сиромасите – започна той. – Включен съм в редколегията 
на сборника „Поезия’ 82“. Да ни изпратите стихотворения от поети, които не са 
членове на Съюза на писателите...

7  Литературен критик. (Б.а.)
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През това време Радой продължаваше своята агитация и настоятелно 
убеждаваше Марин Георгиев и Иван Цанев да се присъединят към групата и 
отидат на прожекцията.

– Ще отидем ли да гледаме филма? – настояваше от съседната маса Радой.
– Аз ще отида – съгласих се веднага, тъй като разполагах с предостатъчно 

време.
Когато станах от масата, Радой и Борис Христов сякаш потънаха в земята. 

Малко по-късно научих, че имали своя си неотложна работа.
Отново се върнах в кафенето. Да си убивам времето и времето да ме убива. 

Намерих спасение на масата на Никола Инджов8 и Александър Миланов9. След 
тяхната покана се настаних в компанията им. И започна разговор за една от 
най-вечните теми в литературата – издаването на книги. Не само на техните, 
а изобщо, въобще и по принцип. Към компанията се присъединиха литера-
турният критик Светлозар Игов и писателят Димитър Яръмов. Най-голямо-
то общо кратно между всички бе чувството за хумор. Разменяха се кога соле-
ни, кога пиперливи закачки на разни адреси и част от вечерта мина неусетно. 
Компанията ни се разтури, но се оформи нова, по-малобройна, само от трима 
души – Паруш Парушев, главният редактор на издателството и моя немилост. 
Седях с гръб към присъстващите в кафенето и се шегувах с присъединилия се 
по-късно поет от Бургас Илия Буржев и с Кирил Кадийски. Главният редактор 
изчезна някъде за кратко време, а когато се върна ме извика:

– Ела за малко...
Тръгнах след него и ненаправил няколко крачки, само през една маса, съ-

зрях поета Георги Джагаров, до него съпругата му, а срещу тях – литературният 
критик Венко Христов.

– Аз съм тук, а редакторът на книгата ми не иска да дойде и да си погово-
рим – полушеговито се се обърна към мен Джагаров, след като се представих.

Последва продължителен разговор, чието място не е тук.

***

Тогава бях редактор на есеистична книга на г. Джагаров „От Ботев до Бо-
тев“, включена в авторитетната и високопрестижна издателска библиотека 
„Есета“, в която бяха представяни, наши, европейски и световни автори и об-
разци на есеистичния жанр – г. Томалевски, Ил. Волен, Ил. Бешков, Н. Хайтов, 
Фр. Волтер, А. Камю, Т. С. Елиът, Ф. Шалда, Н. В. Гогол, М. Цветаева, А. Ахма-
това, Американски есета, М. Фриш...

Списъкът е много дълъг и обременяващ.
При една друга среща с г. Джагаров по-късно, когато той все още беше зам.-

8  Съвременен високоерудиран и авторитетен български поет, писател, преводач 
и общественик. (Б.а.)

9  Български поет, сатирик, преводач и председател на Съюза на преводачите в 
България в края на живота си. (Б.а.)
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председател на Държавния съвет, си позволих да му кажа една мисъл, която 
бях запомнил от Радой Ралин, но умишлено спестих авторството й. Неговата 
мъдрост разграничаваше политиците от писателите така:

– Един политик – каза по време на един от разговорите ни Радой – може 
да извърши стотици добри и полезни дела и само едно лошо. Народът ще го 
запомни с лошото. А писателят може да напише десетки слаби творби и само 
една добра. Хората ще го запомнят с добрата. В това е разликата между поли-
тика и писателя...

При срещата ми с г. Джагаров му казах тази мисъл на Р. Ралин.
– Забрави, че тази мисъл е твоя. Вече не е... – сериозно ме предупреди Джа-

гаров.
– Знам, че не е моя, защото тя принадлежи на друг поет, който също е ро-

ден в Сливен (както и Джагаров), но не е на Дамян Дамянов... – разкрих улов-
ката си. В случая не се налагаше използването на какъвто и да било „джокер“, 
защото Джагаров много добре разбра за кого става въпрос. И веднага се отказа 
от първначалното си намерение. Струва ми се и поради това, че двамата не 
бяха в много добри отношения.

За повечето поети от Сливен, от възрастната вече Ел. Багряна до младата 
и много красива Валентина Радинска, Радой говореше възхитително и много, 
много добронамерено. И за творчеството на много автори не само в областта 
на литературата той беше като мощен площаден високоговорител, чрез който 
те се популяризират, независимо от това, че любящият поглед на официалната 
критика бе отправен единствено по посока на придворните в гранитната сгра-
да на Партийния дом писатели, поети и критици. Неговото мнение винаги се 
възприемаше като един огромен апостроф на „културата на министъра“.

Радой поддържаше прекрасни приятелски връзки с много творци от раз-
лични области на изкуството – поети, писатели, критици, режисьори, артисти 
и актриси (с най-красивите и очарователните, задължително), художници и 
музиканти. От тях най-много държеше на Милчо Левиев и публично изказва-
ше възмущението си от това, че неговата музика и изпълнения са забранени 
в България, а на него – да посещава родината си. От поетите изключително 
високо ценеше Ат. Далчев, Ал. Геров, Ал. Муратов и младия тогава Б. Христов. 
От кинаджийската гилдия с голямо уважение говореше за Христо Ганев и съ-
пругата му Бинка Желязкова, за Дучо Мундров и Захо Хеския. Използваше и 
най-малкия повод, за да говори наляво и надясно за неиздавания ръкопис на 
никому неизвестния тогава учен-философ Жельо Желев „Фашизмът“ и поези-
ята на Ал. Вутимски, а от литературните критици от моето поколение, загубено 
в непрекъснати преходи през движещи се пясъци и пустинни бури, поддър-
жаше топли приятелски отношения единствено с Божидар Кунчев. И никак не 
е случайно, че една от сатиричните книги на Р. Ралин е със заглавие „Личен 
контакт“. Неговото ежедневие беше пренаситено с динамиката на непрекъск-
натите му „лични контакти“ от всякакво естество.
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***

Малко преди аварията в украинската атомна електроцентрала в Чернобил 
големият ми син Петър (Пепо), домъкна вкъщи някакво улично коте. Сложи-
хме го в кашон на балкона и той започна да се грижи за него. Но една сутрин, 
въпреки полаганите грижи, намерихме котенцето умряло. От тази нещастна 
случка дълго време децата ни Пепо и Гошо бяха разстроени, но смъртта на ко-
тето по-тежко преживя Пепо, който е по-състрадателен и с по-мек характер. 

Един ден реших да го взема със себе си да го заведа до почивния дом на 
писателите във Варна. В тази първа писателска смяна почиваше Радой Ралин, с 
когото тогава бях в много добри отношения. Освен неговия традиционен поз-
драв „Чок селям!“, той имаше адета да подмята солени шеги и пиперливи остро-
ти за сексуалния живот на близки и далечни, приятели и познати с дежурния 
въпрос: „Как си? Мокриш ли, мокриш ли котето?“ На мен също не ми се раз-
мина. Още щом ме видя, Радой отдалече се запровиква: „Чок селям! Чок селям! 
Мокриш ли, мокриш ли котето?“ Не отговорих нищо. Дете водя. Пайдагогос на 
гръцки, сиреч детеводител, т. е. педагог. И тогава синът ми, който познаваше 
сатирика (то кой ли не го познаваше?), каза съвсем невинно:

– Чичо Радой, пък нашето коте вчера умря...
Картоиграчите, шахматистите и техните кибици избухнаха в неудържим 

смях.
Към терасата се приближаваше Александър Геров. Още отдалече Радой из-

виси глас:
– Сашо, Сашо, написа ли днес стихотворение? Ела да ни го кажеш, ако си 

написал...
– Радко, днес не съм писал, дано и ти да не си – каза Геров с тих, равен глас 

и с чужд на земния свят поглед.
Това беше една от неговите прозаични инжекции. В спринцовката имаше 

голяма доза от хаплива ирония и незлоблив хумор. Същият серум го има и в 
книгата му с епиграми „Инжекции“.

Веднъж предложих на Радой да рецензира ръкописи на хумористи и са-
тирици, които имаха нужда от подкрепа, тъй като поради житейска неспра-
ведливост бяха обречени на забвение. Сред тях са незабравимият талантлив 
поет-сатирик Георги Ивчев и „четвъртият“ от тримата глупаци Манол Манов 
(уви, вече покойници!), които видяха своите втори книги „На кон без юзда“ и 
„На седмия ден“ с емблемата на варненското книгоиздателство. Радой веднага 
отклони предложението ми:

– Не пиша рецензии за хумористи и сатирици, защото мога само да им 
навредя...

И възлагах подобни ръкописи на Христо Радевски, Добри Жотев, Мирон 
Иванов, Марко Ганчев и либерално настроени критици, които помагаха за из-
даването на такава литература. Ако някой си направи труда да прецени колко 
хумористични и сатирични книги са издадени по това време във Варна, няма 
как да не установи, че първенството е на варненското книгоиздателство. Това 
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не се дължи единствено на мен, но съм длъжен да подчертая, че съм лобирал за 
много от тях. Дори по време на „перестройката“ отвоювах многотомна хумо-
ристична издателска поредица – поезия и проза, която бе одобрена и приета от 
издателския художествен съвет, надлежно съставена и илюстрирана, но когато 
първият том с епиграми „Запалени стрели“ бе предаден за печат, по волята на 
един известен издателски самодържец във Варна бе изтеглен от печатница, с 
което се сложи край на начинанието и се анулира от завист и друга велико-
лепна антология в съавторство с поета г. Константинов (ръкописите се пазят в 
личния ми архив), разбрах, че съм бил сътрудник на литературен гешефтар и 
паразитиращо образувание в организма на съвременната българска литерату-
ра и книгоиздаване. И днес, и винаги ще го твърдя – не съм се излъгал. Дори 
сега, толкова години от безвремието, се чуват любовните стенания на варнен-
ски и столични издания, които квичат от задоволство от общението си с него и 
импотентните му псевдолитературни сурогати.

***

Радой проявяваше особена почит към народните умотворения, пословици 
и поговорки. И често ги употребяваше при разговор. Но пречупени през не-
говата призма, те придобиваха нова светлина, съвременно звучене, актуално 
политическо, социално и нравствено съдържание, изразяваха неговата смела 
гражданска позиция с неподражаема и пораждаща възхита острота. На другия 
полюс бяха пусканите от него в обращение нецензурни, нерядко цинични и 
вулгарни думи и изрази. В повечето случаи за по-голям ефект. Въпреки това 
никога не чух от устата на Радой да излиза цветиста или безцветна ругатня или 
традиционната за нашия балкански ареал обикновена българска попържня. 
Не псуваше нито адресирано, нито в инфинитив. 

Радой обичаше да пародира. И беше подменил думите на старата градска 
песен „Гърди си с рози накичи...“, като я пееше по улиците на Варна на всеослу-
шание така: „Гъза си с рози накичи, че е посран да не личи…“.

На едно събрание на Съюза на писателите (в салона на кино „Славейков“, 
струва ми се) преди да обявят почивка, той стана и призова присъстващите 
да не излизат и да чуят неговото съобщение. Каза: „Днес моят скъп приятел 
Добри Жотев навършва седемдесет години. Искам да го поздравя със следната 
епиграма:

 Горна глава – за награда.
 Долна глава – за два града.

 За него се разказваха какви ли не легенди. Една от тях е, че след завършека 
на някаква творческа среща на поети, текстовици и композитори за намиране 
на нови пътища и изразни средства, та с общи усилия да се подобрят качества-
та и да се издигне художественото равнище на българската естрадна песен, на 
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тържествената вечеря (банкета), след множеството тостове и алкохолно вдъх-
новение, подканили Радой да стане и каже какво мисли по този въпрос. И той 
станал, и казал:

– Ето какво написах за тези наши срещи и разговори. – И издекламирал с 
неговия специфичен леко провлачен глас:

 Събраха се поетите и композиторите, 
 похапнаха и попийнаха те, 
 почесаха си на музите клиторите, 
 ала от туй не се роди дете...

Не твърдя, че това е било точно така. Не съм присъствал на тази среща, а и 
той никога не ми е споменавал за такъв епизод. Но ако се съди по шокиращата 
цинична драстичност на епиграмата – напълно в негов стил е.

Когато през лятото на 1981 г. се разхождахме из улиците на Варна и му 
обяснявах разпалено за новата издателска поредица, в която ще представим 
най-големите имена в съвременната българска поезия в хронологичен ред – Ел. 
Багряна, Д. Габе, Хр. Радевски, В. Петров, Ал. Геров, Д. Пантелеев, Бл. Димитро-
ва и т. н. до Б. Христов и му казах, че ще съдържа не повече от двайсетина сти-
хотворения, подбрани от самия автор, факсимиле на стихотворение на автора, 
автограф и грамофонна плоча с негов рецитал, усетих резервираността и раз-
дразнението, с което посрещна издателската ни идея. Това пролича още повече, 
когато му казах, че тази издателска библиотека ще носи заглавието „Слово и 
звук“. Радой реагира мигновено:

– Че то и пръднята е звук. Намерете по-подходящо заглавие.
Не пропуснах умишлено името му, а просто цитирах предложения изда-

телски проектосписък с имена на поети, сред които бяха и Мл. Исаев, Б. Божи-
лов, г. Джагаров, О. Орлинов, Л. Левчев, Л. Еленков и други възторжени певци 
от иженарицаемото „априлско“ поколение. И тогава се усетих, че него в този 
списък го няма и това го е подразнило. Казах не само за свое оправдание, тъй 
като не участвах в изготвянето на този списък, че това е наш издателски про-
пуск, който ще бъде поправен, тъй като поредицата е в процес на подготовка, 
а програмата е дългосрочна – и всяка година ще излиза само по една книга. И 
след един разговор с главния редактор Радой беше включен в тази поредица. 
Но книгата му така и не излезе, защото други успяха да се вредят преди него; не 
без активното участие на издателството, след скандалния случай с книгата му 
„Епиграмки в рамки“.

***

1982 година. Времето летеше със скоростта на светлината, че и по-бързо – 
с ускорението й от мрака. Яснота по предпечатната подготовка на ръкописа все 
още нямаше, а Радой така и не дойде във Варна, както ми беше обещал. Все го 
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възпираше нещо неотложно и важно, което бавеше съвместната ни работа по 
преподреждането на ръкописа му, тъй като бе даден в издтелството в насипно 
състояние.

Директорът на издателството Петър Станев (лека му пръст!) лично се ин-
тересуваше повече от всеки друг път от работата ми по този ръкопис. Дирек-
торското му кресло беше такова уютно и топло номенклатурно местенце, което 
щом ненадейно се нажежи, можеше сетне да изстине, ако той не е на мястото 
си. А мястото му е нависоко, където не се знае кога и откъде ще задухат опасни 
гороломни ветрове. Като опитен апаратчик и обигран технократ, той винаги 
беше нащрек в подобни ситуации. В тях се изявяваше блестящо като ловък и 
дипломатичен администратор. Изключително гъвкав и хитър, че и много хлъз-
гав и комбинативен. Но беше човек на щедрия жест, умееше да предразполага, 
да изслушва внимателно и да печели симпатии и доверие. Но не беше дребнав. 
И винаги елегантно облечен, стилен, с изискани и добре отработени и натрени-
рани маниери и поведение. Освен това – алпинист, изкатерил Монблан. Злите 
езици говореха, че до там имало теснолинейна железница. Но освен това той 
бе много добър акробат и отличен еквилибрист по всички линии неоцветени в 
червено. Този цвят за него бе магистрален.

Когато ме извика в кабинета си, за да му докладвам докъде е стигнала ра-
ботата ми по ръкописа на Радой Ралин, му казах, че са подписани договорите 
с автора, а главният художник Иван Кенаров (светла му памет!) настоява да 
получи втори екземпляр от ръкописа в същия вид, в който ще бъде предаден 
за печат оригинала. И едва след това ще го изпрати на Б. Димовски за илюстра-
ции.

Налагаше се да замина веднага за София и да се срещна с Радой, за да се 
решат всички възникнали проблеми по подредбата на съдържанието и оком-
плектоването на ръкописа му, който да бъде изпратен навреме за художествено 
оформление. А плановете и сроковете ни притискаха. И директорът тутакси 
ми подписа командировъчната заповед.

На следващия ден с първия самолет от Варна кацнах рано-рано в София. 
Столицата току-що се пробуждаше и не беше трудно с автобуса от аерогарата 
за 15–20 минути да стигна до хотел „Плиска“ срещу кино „Изток“ и жилищния 
блок, в който живееше Радой. Нямах никакъв багаж, освен една ръчна чанта с 
ръкописа му.

Беше очевидно, че този ранен час е неподходящ за посещение. Седнах на 
скамейката пред блока и зачаках. Не Годо, разбира се, а време да мине и настане 
приличен час за посещение на неканени и неочаквани гости, какъвто всъщ-
ност си бях, макар и изпратен служебно. След 9 и половина часà започнах да 
набирам смелост и в 10,00 ч. позвъних на входната врата на жилището на Ра-
дой. Посрещна ме с изненада, примесена с непресторна радост и както винаги 
любезен и настроен съвсем приятелски. Покани ме в една от стаите, която му 
беше работен кабинет, и погледът ми веднага се спря на писалището му и че-
люстта на старата пишеща машинка върху него. Впечатляваше ме всичко. Ла-
виците, отрупани и натежали от книги, шивашката кована ножица, окачена на 
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гвоздей на насрещната стена с разтворен клюн, легендарният налъм, за който 
се знаеше, че ще разцъфне, когато халът на народа се подобри, картините и по-
рядъка на творчески хаос, в който всяка вещ беше на своето си място, отвоюва-
но и завладяно завинаги от силата на навика на техния ползвател, сиреч Радой.

Преди да вляза в жилището, бях впечатлен от това, че една от пощенски-
те кутии във входа беше незаключена, беше без указателна табелка, а на леко 
открехната й вратичка беше написано с молив и не с много едри букви Радой.

Казах му повода за моето неочаквано посещение и това, което ни предстои 
да свършим.

– Лесна работа, лесна работа... – каза Радой. – През лятото ще бъда във 
Варна и ще я свършим.

Това съвсем ме обърка. И се реших да му кажа поне това, че две от епигра-
мите в ръкописа ще отпаднат, но не поради някакви опасения и редакторски 
страхове от минните полета на сгазения лук. Едната – поради фактическа не-
основателност, а другата заради допусната от него конфузна фактологическа 
грешка, която не искам да разкривам и ще спестя от етични съображения. И 
най-вече заради това, че Радой вече не е жив, а и да беше, пак нямаше да го 
сторя. Заглавията на тези отпаднали от ръкописа му епиграми не помня, но си 
спомням съдържанието на едната от тях:

    
 След като правилно прецени, 
 съдът веднага определя: 
 внимателно да му се обясни, 
 че трябва да се разстреля.

Цитирам по памет, но съм сигурен, че смисълът на епиграмата беше та-
къв. Предложих острието на тази епиграма да се пренасочи извън пределите 
на държавните ни граници чрез промяна на заглавието, което недвусмислено 
насочваше вниманието на четеца към нашето правосъдие. Единственият ми 
аргумент за това мое лично, а не внушено от някого или наложено от другиго 
мнение беше, че в обнародвания тогава и приет нов наказателен кодекс нямаше 
смъртно наказание. И поради това тази епиграма се превръщаше в бомба със 
закъснител (а още по-вероятно – с ускорител) и може да предизвика и причини 
нежелани последици за цялата книга. Радой категорично отхвърли предложе-
нието ми да промени заглавието, но се отнесе с разбиране към аргументите ми 
и начаса се съгласи и двете епиграми да отпаднат от съдържанието на ръкопи-
са. И толкова. Останалата работа се отложи за по-късно.

Бях си взел двупосочен билет и вечерта прелетях до Варна.
На следващия ден трябваше да докладвам на директора за резултата от ко-

мандировката. Обясних му, че съм уточнил с Радой кои епиграми да отпаднат 
от ръкописа и му казах, че той ми има пълно доверие за подредбата и оком-
плектоването на ръкописа му и нещата са наред. Наред, наред, но директорът 
настоя да му донеса ръкописа той да го прочете. Искаше по тази книга нещата 
да са под негов пълен контрол. Занесох му го.
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След няколко дни отново ме извика в кабинета си. Каза, че не е доволен от 
работата ми по ръкописа и ще трябва отново основно да го прегледам, тъй като 
имало още епиграми за отстраняване. Но не каза кои, защото и той самият не 
знаеше. Просто искаше да се презастрахова, което доста ми помогна и улесни 
да направя така, че да не отпаднат други епиграми.

Посъветвах се с Петър Алипиев, който много ми помогна със своя прове-
рен в практиката си изобретателен трик, но ме придупреди:

– Внимавай с Радой! Навремето имах големи неприятности заради едно 
негово стихотворение...

И ми каза за една прилагана от него редакторска хватка, когато бившият 
директор на издателството Стефан Николов го карал да прави същото.

– Вадех от ръкописа сочените като „неподходящи“, „идейно неправилни“ и 
„опасни“ стихотворения, разменях им местата и пак му го носех, а той го пре-
листваше и одобрително кимаше: „Това вече е друго нещо...“

Аз обаче реших да надмина учителя си. На всяка страница от ръкописа 
на Радой зачертавах по една, две, а на някои страници и по три епиграми с 
червен химикал, но така, че да се вижда зачеркнатото на гърба на страницата. 
След това на редакционния пишещ мастодонт ги преписах в два екземпляра и 
ги нарязах на широки ленти, които залепих на страниците върху зачеркнатите 
места. И след това занесох ръкописа на директора, заедно с втория екземпляр. 
Директорът остана много доволен от работата ми и разпореди да предам вто-
рия екземляр на главния художник, за да го изпрати на Борис Димовски.

Както пише А. Германов в „Шаячни момчета“ , „Вълкът беше сит, агнето 
цяло, а овчарят изяден...“ Макар курбанът с овчаря да стана по-късно по волята 
на танцуващите с вълци.

***

През лятото на 1982 година Радой дойде в почивния писателски дом във 
Варна. Но кракът му нито веднъж не стъпи в августовската почивна смяна, ко-
гато се провеждаха традиционните писателски срещи с Тодор Живков. А през 
летните ваканционни месеци Варна беше пренаселена с наши и чужди летов-
ници. И в един прохладен следобед с Радой и Турхан Расиев се разхождахме по 
централната улица на Варна към площада. Малко преди да стигнем до магазина 
за модно облекло, известен на варненци като „малката Валентина“, Радой каза:

– Сега ще ви запозная с един голям мъж на България.
В първия момент не можах да схвана казаното, защото сред насрещния 

поток от хора не успях да съзра нещо изключително или впечатляващо. Виж-
дах единствено „хиляди, маса, народ..“, както се е изразил поетът. Едва когато 
Радой се спря и се ръкува, разпознах, че това е председателят на Президиума 
на Народното събрание Станко Тодоров, но без многодиоптровите си очила с 
дебели рогови рамки, както го знех от снимките му в печата и портрета му, но-
сен по време на празнични мнифестации. Без очилата беше просто неузнаваем. 
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С него беше и съпругата му Соня Бакиш, която бе дългогодишен несменяем 
главен редактор на популярното списание „Жената днес“. Като разбра това, 
Турхан започна делови разговор с нея по повод на изпратен в списанието не-
гов цикъл епиграми и се интересуваше в кой брой ще бъдат публикувани. А 
Станко Тодоров с леко иронична и блага усмивка обясняваше на Радой и на 
мен, че списанието на съпругата му е единственото нещо, с което България 
подпомага Съветския съюз, тъй като се издава и на руски език в огромния за 
нашите мащаби стохиляден тираж. Двамата с Радой разговаряха не повече от 
5–10 минути, а през това време Турхан продължаваше анкетата си със Соня 
Бакиш.

След този кратък разговор трябваше да се разделим и с Радой, тъй като 
имаше уговорена среща с художника на операта Ангел Атанасов (Ачо). С Тур-
хан Расиев тръгнахме в обратна посока да се прибираме по домовете си. И 
тогава той съвсем искрено и невинно ме попита:

– Абе, съпругът на Соня Бакиш какво работи?
– Работи като председател на Президиума на Народното събрание – отго-

ворих със сериозен глас, а вътрешно се превивах безмълвно от смях. Но така-
ва е природата на авторите. За тях по-важни са главните редактори на изда-
нията, а на политиците обръщат по-голямо внимание само в творчеството си. 
Поне при сатириците е така.

***
 
През лятото на 1982 г. в издателството дойде Борис Димовски по покана 

на главния художник Иван Кенаров. След като двамата си свършиха деловата 
работа, отидохме да обядваме в ресторант „Морско конче“, който се намираше 
точно срещу сградата на издателството и беше едно от луксозните заведения 
на пъпа на Варна. Понякога се чакаше дори и ред. Но ние бяхме „вътрешни“ 
хора, а и Кенаров за по-сигурно бе запазил маса. Похапнахме и пийнахме до-
волно и Борис Димовски се поотпусна и разкри и другата си голяма дарба – на 
мъдър слакодумец. За остроумието и духовитостта на майсторски изпипани-
те му блестящи и уникални в същността си карикатури отдавна се знаше от-
татък Калотина. Нещо го вдъхнови, извади флумастер и върху ресторантска 
салфетка за няколко секунди нарисува свой автопортрет и ми го подари.

– Така и така сте извадили флумастера, нарисувайте нещо на тема книги и 
книгоиздаване. За спомен от тази среща.

И той на бърза ръка импровизира върху салфетки и направи още три ка-
рикатури. Тях ги поместих в юбилейния лист на книгоиздателството, издаден 
по случай 30-годишнината от създаването му и са известни само на много те-
сен кръг, предимно работили и работещи тогава в този културен институт.
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***
Хисаря
17 юни, 83 год. 
   
ЗДРАВЕЙ, КРАСИМИРЕ!

Най-напред искам да ти благодаря за телеграмата по случай моята шестде-
сетгодишнина. Пожелавам ти крепко здраве, вдъхновение, щастливо семей-
ство и спокойна атмосфера, за да можеш навременно и резултатно да разгър-
неш целия си талант в неговите изявени и непредвидени посоки.

След това ти благодаря за изпратените ми шест екземпляра от „Епиграмки 
в рамки“, които се получиха веднага, та можах да подаря на човека, комуто я 
бях посветил, на двамата си сина, на художника, още и на двамата ми най-скъ-
пи приятели, пристигнали тук нарочно, за да ме почетат.

След това ще трябва най-после да изразя огорчението си от излизането на 
тази книга! Както виждаш, не регирам веднага раздразнено, изчаках петдесет 
и пет дни... За да не обидя никого безпричинно, за да не ме упрекнат, че капри-
знича като примадона...

Добре ти е известно, че никога не съм прекалявал да пускам по три кни-
ги годишно, както правят някои наши колеги, за жалост и приятели. За десет 
години съм издал четири книги и едно второ издание, а при тяхната маломер-

Рис. Б. Димовски
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ност с нищо не съм отежнил родното книгоиздаване. Последната ми книга с 
епиграми „Моля, заповядайте!“ излезе през 1965 год. – достатъчен срок за да 
събера публикуваните оттогава насам в ново книжле. Атмосферата беше бла-
гоприятна, СБП даде две последователни награди за сатира на приятеля Марко 
Ганчев, а следната година ми присъдиха наградата „Г. Кирков“, на самия кон-
грес се изказаха поощряващи неща за сатирата. Рецензията за изпратения ми 
ръкопис беше положителна, макар и възложена на рецензента с доста голямо 
закъснение. Въпреки това съществуваха всички условия книгата да излезе още 
в началото на 1981 година есента, както това вече, за своя чест, Книгоиздател-
ството е доказвало, дори и при ръкописи на неизвестни автори.

Но аз виждах през цялото време неразположението на всички ви и спрямо 
ръкописа ми, и спрямо моето авторство!

В общия ни разговор с директора, Панко и ти, беше решено книгата да 
излезе в началото на 1983 година, дори директорът допустна10 за едно изнасяне 
напред през четвъртото тримесечие на предишната година. Директорът ясно и 
категорично заяви, че се уважава моето искане, всяка епиграма да завършва с 
канцовка от Димовски, както всичките ми епиграмни сборници досега.

В редакторската ни работа с теб не се натъкнахме на никакви конфликти. 
Ти пожела да остраня няколко епиграми, моментално се съгласих. Ти поиска 
и няколко непечатани; за да се избегнат евентуални усложнения и за да бъде 
стабилен ръкописът, не прибавих.

Оттук нататък – не гадая по чия вина – работата се запъна. Илюстриране-
то на Димовски се възложи много, много късно, след десятки мои разговори. 
Възложи му се най-после, въпреки обещанието на директора, да се направи 
на две епиграми по една илюстрация. Причините? Да не бъдело „фрапантно“? 
Откъде тази формулировка? Та първата ми книжка „Безопасни игли“, когато 
бях още сравнително неизвестен автор, „фрапантна“ ли изглеждаше след като 
всяка епиграма завършваше с канцовка? Напротив, винаги се е подчертавало 
плодоносния резултат от нашия тандем с Димовски. Той винаги дообогатява и 
доизяснава текста ми, което го подчертах и в специално писмо до Панко Анчев. 
Това от моя страна не е експлоатация, трудът на всеки от двама ни е самосто-
ятелен и читателят има лично право да отдава превеса на своето одобрение 
върху единия или другия.

Вече четири книги можаха да излязат по същия начин, без някой да от-
прави обвинението „фрапантно“, сега изведнъж, тъкмо за книжката, като към 
„юбилейна“ се полагаше повече внимание от издателството, тя се осакати. За 
да ме зарадвате.

За да видя докъде ще стигне ходът на Неприязънта, съгласих се, макар да 
ми беше много болно. Димовски направи 75 илюстрации и вие тогава решихте 
да станат 25! Димовски искаше илюстрациите да бъдет намалени в размер 1/3, 
като в страница да се поберат по две, вие ги увеличихте и ги пуснахте на цяла 
страница, с което книгата загуби 25 страници! Това и по новия икономически 

10  Съдържанието, правописът и пунктуацията в писмото са цитирани така, както 
са в оригинала. (Б.а.)
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механизъм за икономия ли е? И му платихте по най-високата тарифа, за да се 
покрият 75 тях, а някой си окраси кабинета! Благодаря, другари!

Не е нужно човек да е естетически минимално възпитан, за да види, че 
това е най-лошото ми издание досега. Дори и синят цвят на корицата не беше 
отпечатан, което я прави страшно безлична.

Всичко това, за да ме раздразни, за да се накърни моето търпение и да се 
откажа от нея. Но аз реших да видя, докъде ще стигне маршът на Неприязънта.

Откъде дойде това „фрапантно“? Ние сме социалистическа държава и у 
нас нищо не пада от небето. Кой го е казал? Каква е неговата отговорност в 
случая? Прав ли е? Ти в нищо не ме осведомяваше, като че ли не беше редактор, 
а съвсем страничен човек. Всичко научавах само от слуховете.

И сега тези слухове твърдят, че книгата е спряна. Питат ме стотици чита-
тели, аз не знам какво да отговарям. В софийската ви книжарница на пл. „Сла-
вейков“ продавачките лъжат, че аз съм бил изкупил целия тираж, така им било 
казано от Вашето книгоиздателство. За да „успокоявате“ читателите.

И се получава най-странният, най-страшният куриоз, от една страна аз 
съм чествуван, В. Йосифов пише, че вече съм си извоювал правото на личен 
щемпел, за да не се прилага върху мен цензура, получавам най-големия орден 
на страната за творчество, а в същото време книгата ми се спира. Би ли мо-
гъл да кажеш, че си непричьом в цялата работа? Не допускам, че си „спрял“ 
книгата, боже мой, откъде-накъде! Но нали като неин редактор ти си длъжен 
да осведомяваш автора й, откъде идват затрудненията, кой е предизвикал ава-
рията? Може ли едни епиграми, излизали всички до една, в пресата с тиражи 
над 200–300–400 хиляди, препечатвани, превеждани в СССР и други социа-
листически страни, сега в тяхния малък за исканията тираж (от 76,000 едва на 
15,000) да бъдат предмет на конфискация? Каква акция се услужва с това? Кой 
си подчертава идейно-водещия престиж?

И това ли е празничния сюрприз, с който издателството иска да ме зарад-
ва?

Е, Красимире, това не е ли дискриминация спрямо мен? То не ще ли повли-
яе и върху други издателства и редакции, където се намират мои ръкописи? И 
изобщо за правилно ли го намираш?

А защо не ми пишеш?
Както виждаш, въпреки искреното ми желание да бъда благоразположен, 

нямам логика, за да ти благодаря относно тоя случай!
Бъди здрав, щастлив, и моля те, намери служебно време да ме осветлиш по 

въпроса.
Радой
P. S. После, всяко спиране трябва да бъде мотивирано?
Вече се прибирам, отговор чакам в София.

Р.
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Факсимиле от писмото на  Р. Ралин до Кр. Машев, 17 юни 1983  г., стр.4
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***

София
28 юни, 1983 г.

ЗДРАВЕЙ, КРАСИМИРЕ!

Преди всичко искам да ти благодаря за твърде бързия ти отговор, и то на-
правен през време на служебния ти отпуск, когато не бива да се отнема от по-
чивката.

За жалост в него не намерих информация по въпросите, които ме интере-
суваха:

1. Кой отмени и осуети обещанието на др. Станев, книгата да излезе оф-
ормена както всичките ми досегашни епиграмни книги с концовка под всяка 
епиграма?

2. Защо след като поръчахте 75 концовки на Б. Димовски, публикувахте 
само 25? Тази постъпка не е ли подигравка и с усилията, и с таланта на худож-
ника?

3. Защо въпреки желанието на художника, концовките да бъдат в размер 
една трета от рисунката, вие ги публикувахте на цяла страница, като похабихте 
по този начин 25 страници!

4. Защо за всички тези промени ти не ме уведоми нито с едно писмо?
5. Кой създаде формулата „фрапантно“ и с каква цел?
6. Кой разпространи в редакцията на сп. „Карикатура“ и всред другите сре-

ди слуха, че книгата ще бъде спряна и откъде е почерпил тези сведения?
7. Подвързвате книги от по 48 стр., а защо тази „юбилейна“ не е подвърза-

на като предишните ми епиграмни книжки?
8. Защо цената й е по-евтина от една книжка на библ. „Стършел“?
9. У кого са останалите 50 концовки от Димовски, и защо не ги връщате, за 

да ги използуваме в моето „Избрано“?
10. Откъде дойде нареждането за спирането на книгата?
Моля най-учтиво и другарски, отговори ми на тези въпроси, за да се из-

яснят нещата окончателно и за да не остават сенки върху нашите отношения.
Благодаря ти предварително и ти желая здраве, добро настроение и успехи 

в творчеството и работата.

Радой
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26 18 часà
       
    ТЕЛЕГРАМА
57711Ч ВАРНА     ВАРНА*VARNA
57791 Т      26. 7. 83
103
СОФИЯ 13 169495 24 26 1630
  304
КРАСИМИР МАШЕВ
ИЗДАТЕЛСТВО ГЕОРГИ БАКАЛОВ
ВАРНА

ОЧАКВАМ ОБЕЩАНИЯ ПИСМЕН ОТГОВОР ЗА КНИГАТА „ЕПИГРАМКИ В РАМКИ“ 
ЗАЩО ОЩЕ НЕ СЕ ПОЯВЯВА ПО КНИЖАРНИЦИТЕ

  РАДОЙ РАЛИН

***

    ТЕЛЕГРАМА
5771Ч ВАРНА
5243 1А  Сф 13  256
9Й100
СОФИЯ 13 168562  9  11  7 1510

КРАСИМИР МАШЕВ    СС  ч, 545
ИЗДАТЕЛСТВО ГЕОРГИ БАКАЛОВ
ВАРНА      ВАРНА*VARNA
       11. 7. 83
ЧАКАМ ОТГОВОР
    РАДОИ

    ТЕЛЕГРАМА
5771 Ш ВАРНА       1 – 10 час
52431А Сф  13   77
32
СОФИЯ 13  167912  25  1  8  0940
       ВАРНА*VARNA
       -1. 8. 83
КРАСИМИР МАШЕВ
ИЗДАТЕЛСТВО
ГЕОРГИ БАКАЛОВ
ВАРНА

ДРАГИ САТИРИКО ИМАИ ДОБЛЕСТ ДА ОТГОВОРИШ НА ПИСМОТО МИ КАКТО СИ 
ОБЕЩАЛ ЗА КОЙ ПЪТ СЕ ОБРЪЩАМ

      РАДОИ РАЛИН +
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3 август, 1983 г.
гр. Варна

Уважаеми Ралин,
По силата на откритата от Вас формула „хем не ме питат за нищо, хем от-

говарям за всичко“, сега и аз, при това за трети път (един път устно и един 
път писмено вече давах отговори) отново трябва да отговарям за всичко. Оба-
че човек колкото и да не придава особено значение на предизвикателствата и 
провокациите, като има пред вид конкретната ситуация, в която не сте по моя 
вина, не може да остане равнодушен или да проявява търпимост, да преглъща 
обиди и огорчения, да подсмърча с виновно наведена глава, да дава „обясне-
ния“ и то писмени (не един път, а два пъти, за да се открият „противоречия“ 
в двете писма) и пр. и пр. – с други думи доброволно да даде съгласието си да 
манипулират с него, за да докаже своята невинност, привързаност и чувства на 
доверие и симпатии – това е вече много. Вие сам казахте, че битовите проблеми 
разтрогват и най-голямата любов. Сигурно сте прав за себе си, но аз не мога да 
видя големината на такава любов, която в един миг я затриват битови пробле-
ми. Голямата любов може да бъде разтрогната само поради липсата на взаим-
ност. Ето защо в случая „битката за бит“ е определяща взаимоотношенията и 
нелепата случайност разкрива напълно квинтесенцията на нещата.

Проведеният в София разговор, а и съдържанието на двете телеграми ме 
убеждават, че Вие искате да манипулирате с мен. За Вас аз не съм нищо повече 
от онези редактори, които крака мият водата да пият. Всичко останало е било 
игра на въображението. За мен това е единственото обяснение на твърдението, 
че битовите проблеми разтрогват и най-голямата любов.

Преди да повторя отговорите си от предишното писмо, искам да Ви напи-
ша няколко реда за доблестта. По-точно за доблестния човек. На него каквото 
му е на сърце, това му и на лице. Нима аз не отидох веднага в София след като 
разбрах, че Вие няма да дойдете във Варна, за да свършим работата по ръко-
писа така, както бяхме говорили. Нима аз отлагах тези срещи. Кой редактор 
„гони“ авторите с техните ръкописи, за да ги пита, да се съветва? Нима като ре-
дактор съм осакатил с вредни поправки или грубо вмешателство съдържание-
то на книгата? Ако имате укори към мен в това отношение – можехте начаса да 
ми го кажете. Нима за мен като редактор не беше обидно това, че Вие пишехте 
писма на коректорките, а не до редактора на книгата, а сега искате „писмени 
обяснения“ от мен. И то за какво? Защо книгата не излиза по книжарниците. 
Предумисъла на подобни въпроси какво цели? Обяснението е само едно – ма-
нипулация. Нима не знаете, че редакторът на една книга не е длъжностното 
лице, което пуска или спира книгите по книжарниците.

Какво остава да правя? Да имам доблестта да преглъщам обиди и огорче-
ния и да подсмърчам. И то защо? Защото съм редактор на книга, в която съм 
вярвал, че е необходима, и съм направил всичко, което зависи от мен като ре-
дактор, да стане факт.

С това писмо, което изпращам препоръчано, а освен него и саморъчно на-
писан такста на съдържанието му (за по-голяма сигурност), искам да се защи-
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тя, колкото и невероятно за мен да е това, от вероломството на сплетните, от 
интригантствата и опитите да се нанесе удар там, където най-малко се очаква – 
в областта на етиката и нравствеността. Ето защо (доблестта го изисква първо 
пред Вас да го кажа), че ще разобличавам всеки и всичко свързано с интригите, 
неверните слухове, сплетните и козните на клубовете и кафенетата, опитите да 
се осветлят нещата около този случай обратно на истината. На мен ще ми бъде 
много по-лесно това, защото няма да се налага да съчинявам, да разигравам 
сценарий, да фалшифицирам изказвания и пр., и се надявам, че и Вие ще ми 
помогнете в тази насока.

Сега конкретно на Вашите въпроси още веднъж:
1. Всичко свързано с илюстрациите и оформлението на книгата е от ком-

петентността на главния художник на издателството. За пренебрежително или 
оскърбително отношение от негова страна към творчеството и личността на 
Борис Димовски е немислимо да се говори, защото те са приятели. Но и да не 
беше така – всичките сатирични и хумористични книги на издателството са 
възлагани за илюстрация от същия този главен художник на Борис Димовски.

2. Въпросите, свързани с подвързията на книгата, също не са от компетент-
ността на редактора. Той прави предложение, което се приема или се отхвърля.

3. Цената на книгата се образува по номинали в плановия и производстве-
ния отдел. Редакторът не определя паричната стойност на книгите, които ре-
дактира.

4. Останалите илюстрации са върнати на Борис Димовски. Лично се срещ-
нах с него и разговарях за тях. Той ми написа адреса си и след като се върнах 
във Варна, му ги изпратих. След една седмица върнаха пратката обратно в из-
дателството, поради това, че е пропуснато да се пише зоната на жилищния ком-
плекс (пропускът е на Димовски). В мое отстъствие в издателството е дошъл 
нарочно изпратен от Димовски човек и илюстрациите са му били предадени 
от колегата ми.

5. В редакцията на сп. „Карикатура“ съм бил само веднъж. За книгата тога-
ва изобщо не е ставало въпрос. Вие допускате, че аз съм разпространявал слу-
хове. От няколкогодишното ни познанство сигурно сте се убедили, че открито 
и прямо казвам онова, което мисля и не се занимавам с интриги, сплетни и 
слухове. Тези неща са ми чужди и противни. Навремето имаше такъв опит да 
бъда замесен в интрига и обвинен в непочтеност. Тогава веднага, както и сега, 
се срещнах с Вас да се изясним. Не мога да Ви отговоря кой и защо е разпрос-
транявал тези слухове в редакцията на списанието, но това мога да го изясня и 
ще го направя след като Вие ме насочите.

6. Нежеланието да поддържате връзка с мен е единствената причина, която 
ме принуди да не Ви занимавам с писма. След случая със „Словото“ на Бешков, 
Вие пренесохте отношенията си към издателството като институт върху мен, 
макар че аз тогава също показах своето отношение към Вас и направих всичко, 
което беше по силите ми, да се изясни случая. Доказателствата за нежеланието 
да поддържате връзка с мен са и телефонните обаждания и обажданията до 
Т. Расиев във връзка с книгата и той идва в издателството да се интересува 
за ръкописа, когато беше вече в печатницата. Писмата до коректорките и на-
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правените промени на някои места в ръкописа недвусмислено показаха пре-
небрежителното отношение на автора към редактора на книгата. На мен не ми 
оставаше нищо друго, освен да си направя изводи, че повече не бива да се на-
трапвам. Защо да Ви разочаровам повече, след като в отношенията ни започна 
да преобладава хладината и недоверието, подозрителността и антипатията.

Ето, това е причината, поради която не Ви писах, защото Вие и бездруго не 
ми вярвате. Нямаше смисъл.

На останалите въпроси от писмото Ви не съм в състояние да отговоря, 
защото нямам представа кой, откъде и кога, какво е разпореждал.

Сега и аз имам само три въпроса, на които моля най-учтиво да ми отгово-
рите.

1. Кои са истинските причини, поради които не искахте да се срещнете с 
мен и да разговаряме за ръкописа, въпреки обещанията от Ваша страна и при 
редакторската работа осакатено ли е съдържанието на книгата?

2. Кога, къде и при какви обстоятелства Т. Георгиева е казала, че аз съм 
разпространявал слухове в редакцията на сп. „Карикатура“?

3. Имало ли е случай или случаи, когато в Плевен, в Клуба на журналисти-
те в София или другаде сте заявявали, че имате ръкопис в книгоиздателство „Г. 
Бакалов“, който няма да бъде издаден?

Надявам се, че ще получа отговор на тези въпроси, така както аз Ви изпра-
щам (за втори път) своите.

(п)
Красимир Машев
София, 6. VІІІ. 83

Машев,
В писмото Ви от 3. т. м. (ръкопис и машинопис) вместо отговор на моите 

въпроси, намирам клинчене и гузност!
Уви, трябвало да Ви обърна гръб още след „случката“ с „на и по“.
(п)
Радой Ралин
8. VІІІ. 1983 г.
гр. Варна

Уважаеми Ралин,
В писмото си от 3 август изложих всичко, което ми е известно и може да 

внесе яснота върху обстоятелствата, свързани с този случай, като в същото 
време дадох конкретен и изчерпателен отговор на всеки Ваш въпрос. Това, че 
тези отговори не се нравят, няма никакво отношение към истината. Оконча-
телно се убедих, че нещата по отношение на мен се пресилват умишлено, а не 
поради някакво недоразумение или случайно стечение на обстоятелства. Всич-
ко това е било подготвяно методично и целенасочено, търпеливо и обмислено, 
но не е било необходимо да се чака толкова дълго време. Още тогава е могло да 
се каже и да се свърши. Но нали в тези неща не съм обигран – не можах да видя, 
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че истинската причина е съвсем друга, а този случай е само отдавна търсения 
благоприятен повод да се пререже и бездруго отънялата нишка на взаимно-
то доверие. И ето сега съвсем е лесно обяснима и предварително построената 
теза, подготвителния й период, а също така и това, че Вие съзнателно не искате 
да погледнете фактите в очите, а камо ли да ги съпоставите. С това се обясняват 
и формулираните обвинения в „клинчене“ и „гузност“. За такива обвинения 
нямате и едно, та дори и косвено доказателство, освен случая (който също е 
преиначен от „по и на...“ – „на и по…“), но неговото споменаване се превръща 
моментално в обвинение срещу Вас по същите текстове, тъй като още навреме-
то аз се срещнах лично с Вас и Ви попитах дали да оставя това стихотворение в 
книгата си. Значи Вие тогава сте били неискрен?

Виждам (за кой ли път?), че Вие съзнателно не искате да се внесе яснота 
около този случай и раздразнението Ви се поражда от това, че аз НЕ ИСКАМ 
да се манипулира с мен по какъвто й да е начин и от когото й да било. Точно 
поради това в писмото си поставих ТРИ ВЪПРОСА.

Отговорите на тези въпроси ще внесат по-голяма яснота и конкретност 
по отношение на моето място и най-вече ролята ми в този злощастен и не без 
значение за мен случай. Въпросите са нелицеприятни, но след като пътят до 
истината води към тях – не може да се заобикалят.

Тъй като за тях Вие нищо не пишете, а ми изпращате една пощенска кар-
тичка с няколко реда, искам да Ви напомня, че това ми дава по-голямо основа-
ние да говоря за „клинчене“ и „гузност“, но се въздържам, тъй като се надявам, 
че в най-скоро време ще получа конкретни и изчерпателни отговори, така как-
то се надявам, че има кой да съди и прецени къде са текли мътни води и кой е 
ловил риба в тях.

(п)
Красимир Машев

КНИГОИЗДАТЕЛСТВО „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“ – ВАРНА

З А П О В Е Д
   № 299

Варна 26...ХІІ.……… 1983 год.

На основание писмо № 2724/21. ХІІ. 1983 г. на ДС „Българска книга и пе-
чат“ и чл. 130, ал. 1, буква „г“ във връзка с чл. 129, ал. 11 буква „ж“ от КТ, за 
допуснати сериозни пропуски в работата по издаването на заглавието „Епиг-
рамки в рамки“ от Радой Ралин,

П Р Е В Е Ж Д А М
завеждащ редакцията КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАШЕВ на длъжност „ре-

дактор“ с щатна месечна заплата 200 (двеста) лева за срок от три месеца, счита-
но от 1. ХІІ. 1983 г. до 28. ІІ. 1984 г.

На основание чл. 23, ал. 6 от ПМС № 5/77 г. за м. декември да не се изплаща 
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допълнително възнаграждение за непрекъснат трудов стаж, а за м. януари и м. 
февруари – да му се заплаща по 3 %.

Препис от заповедта да се връчи на лицето и ДС „Българска книга и печат“ 
за сведение, и на счетоводството на издателството за изпълнение.

ДИРЕКТОР: (п)                       
П. Станев

От този момент насетне ще спазвам дистанцията и ще говоря за поета, пи-
сателя и човека Ралин. Защото приятелството ни не рухна бавно и мъчително, а 
се сгромоляса с гръм трясък отведнъж и внезапно. И този трус беше последван 
от горчилките на неочаквани и незаслужени обиди, неоснователни обвинения, 
опозоряващи упреци и язвителни укори. Отварата от всички тези огорчения 
трябваше да изпия не на птичи глътки, а на екс. И за сетен път се потвърди 
старата житейска истина, че няма ненаказано добро.

      Вх. № 825/30. V. 89 г.
К. Машев      До другаря
Подгответе отговор.           ПАНКО АНЧЕВ
31. 05. 89  (п)                  директор на Издателство
       „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“
       В а р н а
УВАЖАЕМИ ДРУГАРЮ АНЧЕВ,
През 1981 год. бях поканен и заплануван за Вашата поредица „С перо и 

звук“ („Слово и звук“ – Б. а.), като моята книга трябваше да излезе веднага след 
тая на др. Христо Радевски. Дори ми бе поискана снимка.

След репресирането на книгата ми „Епиграмки в рамки“, вече не става въ-
прос за моето участие в поредицата.

Моля Ви най-учтиво, да ми изясните, какво става със съдбата на това Ваше 
предложение, за да знам какви Ви са намеренията спрямо мен.

С другарски поздрав: 
(п)
Радой Ралин
София, 28. V. 1989 г.

Оставам това писмо без коментар. Ще цитирам само един пасаж от инфор-
мацията на главния редактор на издателство „Г. Бакалов“ – Варна, за насоките 
в тематичния план на редакциите за 1982 и 1983 г., от който се вижда какво е 
било отношението към Р. Ралин тогава, когато той ме упрекваше в злонамере-
на тенденциозност по отношение на ръкописа му „Епиграмки в рамки“. Ето: 
„Най-обемен и по издателски коли, и по заглавия е планът на редакцията за 
художествена литература. Тук личат имената на утвърдените като наши автори 
Андрей Германов, Ивайло Петров, Борис Христов, Б. Геронтиев (този път като 
белетрист), Недялко Милушев, Тихомир Йорданов. Наред с тях за първи път 
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ще издадат книги с емблемата на варненското книгоиздателство видни поети 
и разказвачи като Георги Константинов, Александър Миланов, Йордан Попов, 
Божидар Томов, Рашко Сугарев. Това са все сериозни автори, чиито ръкописи 
показват тяхното определено развитие в положителна посока. Към тях трябва 
да прибавим подготвяните за 1983 година ръкописи на Радой Ралин, Любен 
Георгиев, Атанас Мочуров, Иван Методиев и др.“

Е?
Разбрах и друго. В редакцията на списание „Карикатура“ е бил моят съи-

менник и приятел Красимир Дамянов, който като сътрудник на издателството 
знаеше доста за неговата кухня и вероятно той е казал, че Радой Ралин има 
подготвян за печат ръкопис, но не и това, че няма да бъде издаден.

Направих усилия чрез Васко Сотиров да се изясни всичко до най-малката 
подробност по този случай, но Радой не пожелал да разговаря за това и с него, 
и категорично отказал да се срещнем. Държеше си на своето. А Марко Ганчев 
ме успокои:

– Радой не ги ли знае как стават тези работи, да не му е за първи път...

***

През 1971 г. вече бях второкурсник в СУ „Кл. Охридски“. В последния брой 
на месечното списание „Художествена самодейност“ бяха поместени десет 
афоризми от вече покойния, уви! сатирик Иван Коларов. Ще цитирам само ня-
кои от тях. „Свири първа цигулка, но друг го дирижира“, „Литературата, която 
отразява, без да възразява, не възпитава“, „Докато не погледне на Изток, наши-
ят петел не кукурига“, „Праволинейното движение предполага капаци на очи-
те“, „Престаналият да върви, регулира движението“, „Много правди има там, 
където липсва една“. Тези шокиращи партийните апаратчици и номенклатурни 
блюстители афористични сентенции изправиха на нокти услужливите угодни-
ци в партийната и държавна машинария и срещу техния автор бяха отправе-
ни възможно най-тежките обвинения – антипартийност, антисъветизъм и пр. 
Иван Коларов бе изключен от БКП и уволнен от работа. За чест на българската 
интелигенция в негова защита се изказаха достойни и авторитетни писатели, 
поети, литературни критици, художници, режисьори. Техните мнения се пре-
писваха и предаваха от ръка на ръка, въпреки медийното затъмнение на тяхно-
то мнение от страна на пресата, радиото и телевизията. В защита на автора на 
тези „мъдри и саркастични сентенции“, както ги определи Александър Геров, 
застанаха Хр. Радевски, П. Динеков, Ем. Манов, Дучо Мундров, Борис Делчев, 
Д. Жотев, Д. Овадия, Ат. Пацев, Н. Правдев и не на последно място Р. Ралин, 
който заяви: „Запознат съм с афоризмите на Ив. Коларов, публикувани в бр. 
11/1971 г. на сп. „Художествена самодейност“, и считам, че в тях няма нищо 
смущаващо и идейно неправилно, камо ли в разрез на нашата маркс-ленинска 
идеология.
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Ако през 1946 г. романът на Павел Вежинов „Синият залез“ беше крити-
куван за идейни и художествени слабости, то трябваше ли авторът му да бъде 
административно наказван и партийно санкциониран?

Ако през 1947 г. Божидар Божилов беше критикуван за упадъчни настро-
ения и декадентски мисли в стихотворението „Любов“ и морския цикъл, то 
трябваше ли той да бъде уволняван и наказван от Партията?

Ако през 1949 г. книгата на Камен Калчев „Син на работническата кла-
са“ беше остро критикувана със статия в „Работническо дело“, нейният автор 
трябваше ли да бъде уволняван от работа и наказван от партията?

Ако през 1951 г. Пантелей Зарев беше критикуван от „Работническо дело“ 
за критиката си срещу романа „Тютюн“, нима той трябваше да бъде уволнен и 
изключен от Партията?

Ако през 1963 г. Любомир Левчев беше отговорно критикуван за „Инте-
лигентска поема“, нима той трябваше да бъде административно и партийно 
наказван?

Ако през 1968 г. филмът „Прокурорът“ беше спрян за идеологически не-
достатъци, то нима режисьорът Л. Шарланджиев и авторът г. Джагаров тряб-
ваше да бъдат уволнени и партийно наказани?

Ако през 1968 г. комедията „Вуйчо владика“ на Георги Караславов беше ос-
тро порицана за идейни слабости, нима той трябваше да бъде уволнен и пар-
тийно наказан?

Списъкът може да се продължи! Важното е в случая, че въпросите на твор-
чеството са много по-сложни и не могат да се решават с административни раз-
поредби и заплахи.

Маркс нарича поетите „нежни деца“ и именно като към такива трябва да 
бъде отношението на нашата общественост. Всеки поет има свое развитие, 
свои перипетии, свои търсения и за да му се създаде атмосфера за работа, той 
не бива да бъде притесняван от излишна и вредна мнителност.

Отношението към афоризмите на Иван Коларов напомня сектантско-дог-
матичното отношение към романите „Дванадесетте стола“ и „Златният телец“, 
което проявиха през трийсетте години някои недорасли идейно набедени кри-
тици.

Ако редакцията на „Художествена самодейност“ има несъгласия срещу 
поместените афоризми на Иван Коларов, то тя би могла да му възрази в стра-
ниците на списанието, да дискутира с него, но не и да предприема администра-
тивни мерки и репресии.“

Но заради „Епиграмки в рамки“ срещу мен не беше проявена „излишна и 
вредна мнителност“ и предприети „административни мерки и репресии“. Нещо 
повече. След като стана ясно, че книгата е спряна преди още да бъде подвързан 
целия немалък тираж от 15 000 екземляри, само няколко чàса след моето по-
сещение в печатницата, където помолих да бъдат подвързани 10 бройки, 8 от 
които изпратих веднага на Р. Ралин в Хисаря точно на неговия юбилеен рожден 
ден, заедно с поздравителна телеграма, още на следващия ден бях извикан в 
кабинета на директора на издателството. При него вече беше главният редак-
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тор. Явно, че преди това бяха водили предварителен разговор и са обсъждали 
не само темата, но и тактиката на предстоящия диалог. В това нямаше никакво 
съмнение. Бях сигурен само в едно, че не само искат да излязат чисти и сухи 
от калния въртоп, в който вече бяхме набутани, но имаха и някакъв коварен 
замисъл, който тепърва щях да науча. И не се излъгах.

Съобщиха ми, че книгата е спряна заради допуснатите от мен „много сери-
озни“ редакторски грешки от идеологически характер и съм подвел ръковод-
ството на издателството с тази книга. Едва ли не аз бях единственият виновен 
грешник за станалото, който е взел еднолично решение за отпечатване на кни-
гата. И ще трябва да изкупя изцяло вината си, като недвусмислено ми дадоха 
да разбера, че тепърва ме очакват много по-сериозни неприятности, тъй като 
тогавашният най-голям началник на Държавно сдружение „Българска книга 
и печат“ Валентин Караманчев лично щял да пристигне в издателството и се 
произнесе по случая.

Но преди това се искаше от мен да придружа книгата от варненската пе-
чатница до... Сливен. По ирония на съдбата в родния град на Радой Ралин се 
намираше не само „женския“ затвор, но и складовете на „арестуваните опасни 
книги“. Отказах категорично. Не само от морални съображения, а и поради 
това, че в издателството имаше материално-отговорно лице и такава „конвой-
на“ дейност не влизаше в служебните ми задължения. А и вече имах инфор-
мация, че една част от тиража е разграбена от палетите в печатницата преди 
да бъде подвързана. И сметката нямаше да излезе при предаване на тиража 
в Сливен, след което да бъда упрекнат, че пътьом съм разпространил или в 
най-добрия случай „изгубил“ липсващата част от тиража. Но по-голямата беда 
в случая бе унижението да конвоираш редактирана от теб книга. При това – 
сатирична, и не на кой да е автор, а на Радой Ралин. Отказах и след като ми се 
каза, че това ми се възлага като партийно поръчение, отговорих, че партийните 
поръчения се възлагат на партийни събрания от партийния секретар, а не от 
административното ръководство на издателството. И не отидох в Сливен.

Наскоро от писателя Живко Сотиров научих, че той си купил „Епиграмки 
в рамки“ от книжарница във Враца, а негов приятел – от Видин. Това ме кара 
да мисля, че една част от тиража е била разпратена чрез съществуващия тогава 
БИП-колектор в тези градове, тъй като чрез него заявените бройки заглавия се 
разпращаха направо от печатниците по азбучен ред в ДП „Книгоразпрпостра-
нение“ в окръжните градове на цялата страна. И вероятно е имало транспорт 
от тези градове за други книги, с които е изпратена и книгата на Радой Ралин, 
преди да пристигне депешата за нейното спиране.

По-интересен е разговорът с Валентин Караманчев, който сега е на библей-
ска възраст, но още тогава бе огласен за голям български писател и след този 
случай му се връчи Голямата награда за литература по време на Дългополските 
литературни празници. Вероятно заради пощадата и проявеното милосърдие 
към ръководството на издателството или заради книгата му „Вълчи вървища“. 
И партийните пътища са като Господните – неведоми.

Неговото вървище към издателството бе, за да ми изнесе назидателна лек-
ция за това, че ако Ивайло Петров е имал добър редактор, книгата му „Хайка за 
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вълци“ (която трябваше да излезе във Варна, но поради уплах и презастрахова-
не ръководството се отказа) щяла да бъде много по-добра. Даде и други приме-
ри с наши писатели-класици и започна да разнищва и разпарчетосва епиграма 
по епиграма книгата на Радой Ралин.

И започна. Какви са тези „Набожни проблеми“?:

Човек, когато хляба сам си вади, 
не вярва на олтари и обряди.
Комуто хлябът му се подарява, 
той вярата горещо поощрява.

Ами това?

Наш белетрист уважаем 
чуждите автори спира, 
за да не можем да знаем 
колко от тях имитира.

Само дето не каза, че епиграмата е по адрес на Богомил Райнов, който бе 
Главният литературен прокурор на Републиката, а беше и член и на редколеги-
ята на популярната издателска библиотека „Галактика“. И членуваше в десетки 

Факсимиле от писмото на  Р. Ралин до Кр. Машев, 17 юни 1983  г., стр.4
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други редколегии. А Реймънд Чандлър и Дашиел Хамет дълги години не се пре-
веждаха у нас, за да не се разсекрети Емил Боев.

– Вижда се, че в издателството няма добре подготвен редактор за сатира – 
бе заключението на Караманчев.

Възразих:
– Смятам, че в тази област съм най-добре подготвен, защото познавам 

всички български хумористи и сатирици и техните произведения...
– Познаваш ги, но като читател, редакторството е друга работа – идейно-

политическа. Защо като редактор си допуснал тази епиграма – „Левски споделя 
опит“?:

 Вий мислите за много просто ли 
 да станат хората апостоли?
 Не се превъзпитава нация 
 със гола само агитация.

– По тази логика би трябвало книгата изобщо да не бъде допусната за пе-
чат – държах на своето. – Тя е рецензирана, четена е от ръководството на изда-
телството, ръкописът е преминал през всички етапи на установената издател-
ска практика...

– В издателството няма подготвен редактор за такава специфична литера-
тура, каквато е сатирата. Това е моето становище и ръководството в бъдеще ще 
трябва да вземе мерки... Ето – продължаваше да разлиства напосоки страни-
ците на книгата:

 Кой ли днес не стихоплетства?
 Меценатстват фарисеите.
 Трябват козметични средства, 
 щом се състарят идеите.

– Какво е това? Един добър и опитен редактор не би допуснал такива идео-
логически грешки по време на работата си върху ръкописа и с автора. Изводът 
е само един, че в издателството няма опитен и добре подготвен редактор за 
хумористични и сатирични книги и в бъдеще издателството няма повече да 
издава сатирична литература...

Най-сетне камъчето в нечия угоднически бдителна идейно-партийна 
жлъчка бе изплюто от Валентин Караманчев. Големите и тежки речни (и рече-
ни) камъни, които по нашия край наричат яловичници, сиреч ялови, защото са 
монолитни като гюлета и не се трошат – пак от него. От мен – главата. Колкото 
и да е дебела – не е яловичник.

Нямаше смисъл да му обяснявам, че издателството има стари традиции в 
издаването на сатирична литература – „На разни адреси“ (епиграми от Ал. Му-
ратов), „Личен контакт“ от Р. Ралин, „Гвевът на чиновника“ от Мирон Иванов, 
„Рибарска елегия“ от Петко Асенов, „Обличай се красиво в дъжда“ от В. Цонев, 
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„Епиграми“ от Марко Ганчев, „Неудобен въпрос“ и „С две думи“ от Иван Тро-
янски и др. Нямаше смисъл и поради друго. Книгоиздателството и преди да 
постъпя на работа там имаше и друга стара традиция – спиране на сатирична 
книга в мига на нейното отпечатване. Такъв е случаят с талантливия и незаслу-
жено забравен изключително талантлив плевенски сатирик Владимир Кири-
цов, отдавна преселил се в по-добрия свят. Негова книга „Библейски отгласи“, 
илюстрирана и тогава от Б. Димовски, има същата съдба. Но за този случай 
съм писал другаде. Habent sua fata libelli, както би се изразил устно и ръкописно 
Борис Димовски. Така е. Книгите наистина имат своя съдба. Тази крилата фра-
за е общовалидна и до днес, макар да е произнесена от римския поет Публий 
Афер Теренций (194–159 г. пр. Хр.).

Въпреки идейно-политическите заклинания, закани и заплахите на Вален-
тин Караманчев, издателството продължи да издава хумористични и сатирич-
ни книги. В него бяха издадени дебютните книги на Иван Кулеков, Дулинко 
Дулев и Марин Крусев (кореспондент на в. „Стършел“ от В. Търново); на хумо-
ристи и сатирици от различни творчески поколения – Радой Киров, Марко Ган-
чев, Манол Манов, Александър Миланов, Йордан Попов, Кирил Гончев, Виктор 
Самуилов, Васил Сотиров, Турхан (и Тихан) Расиев... Дори беше подготвена за 
печат сатиричната поетична сбирка на Дамян П. Дамянов „Два кучешки и един 
мъдрец“, но една новоизлюпена демократка я свали от плана на издателство-
то и с подтичвания и подскоци побърза да се издаде поемата „Ключ“ на Блага 
Димитрова, която тогава бе вицепрезидент. Демократи, демократи, но от тези, 
дето използват същите номенклатурни и партийни шперцове за отключване на 
всякакви врати към бързи, лесни и сръчни успехи, власт и облаги.

В мътния водовъртеж на криворазбраната ни и с ментални увреждания де-
мокрация попадна и подготвяния за печат сатиричен ръкопис „Присмехулник“ 
на прекрасния поет, преводач и приятел Иван Николов (светла му памет!).

Излезе точен в диагнозата си (ако писането на сатирични книги и изда-
ването им е някакво серопозитивно заболяване) писателят и приятелят Коста 
Радев, когато веднъж му разправях тези перипетии, той покровителствено ми 
каза: „Абе, добро момче си, но не случи на жанр“.

Сега, след толкова години, се оказа, че не съм случил и на държава. 
Такъв ми бил късметът. Никакъв.

***

Дълги години във Варна съществуваше „Театър на поезията“. Кавичките не 
са излишни. Тези поетични вечери бяха дело на инициативността и широтата 
на размаха на покойния варненски поет Кольо Севов. Отначало се провеждаха 
в салона на Дружеството на писателите във Варна на ул. „Крали Марко“ № 11, 
но нали апетитът идва с яденето, включително и на предлагането на духовна 
храна като себеизява, през летните месеци започнаха да се провеждат и в Рим-
ките терми. Дотук добре, но никой не се сеща, че това всъщност е бил градския 
бардак на Одесос, граден с мисъл за бъдещето и затова оцелял, макар и руина, 
като градеж.
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Нахлу демокрацията и от първите й години, че до днес, духовният живот 
не умря напълно, но колабира и бе замразен, което е все пак нещо обнадежда-
ващо с оглед на стремглавия напредък на медицинската наука. И през 1998 г. 
(огледална на 1989 г. като контролните табели на мутренските луксозни вози-
ла) Община Варна – Управление „Култура“, Сдружение на писателите – Варна, 
Дворецът на културата и спорта и Фестивален и конгресен център – Варна, 
разпратиха покани, че Театърът на поезията се възобновява с участието на Ра-
дой Ралин, доц. Божидар Кунчев и актьора Ст. Алексиев. И на 28 януари 1998 г. 
в Градската художествена галерия ще се проведе среща с най-популярния ни 
сатирик. Дори на поканите организаторите бяха цитирали негови мисли: „Кул-
тура без жертви не може, а култура от жертвите не се изисква“. „Римейк“ на 
онова за „министъра на културата и културата на министъра“. Оказа се проро-
чески вярна друга мисъл на Радой Ралин: „Представлението не се е свършило – 
свърши театърът“. Защото с него започна и завърши Театърът на поезията във 
Варна. Вторият поет в ранглистата на организаторите бе Николай Кънчев, но 
той надживя този театър и побърза да се пресели в отвъдното.

Организаторите на срещата с Радой Ралин са се договорили, че таванското 
помещение в Градската художествена галерия е тесен манастир не само за ду-
шата на Радой Ралин, но и за желаещите да присъстват на тази среща, и овреме 
реагираха и поправиха своето недомислие – срещата бе пренасочена в салона 
на основния театър „Ст. Бъчваров“. Въпреки това и този театър се оказа тесен. 
Радой се държа великолепно, макар вече да не общувахме, и остана верен на 
своите принципи – отказа да приеме материалните подъръци, направени му 
от кметството. Преди това излъчваха по телевизията, че отказал да получи лек 
автомобил и пожелал да го заменят с линейка и подарят на болница в София.

Неговото универсално обобщение за мъжествени подвизи и други изяви 
с късна дата, за пропуснати свои и чужди възможности за успехи и ползи от 
всякакво естество, беше многозначително и еднозначно същевременно:

– Не било на младица, че на бяла брадица...
Ще завърша с неговите „Саморасляци“, които той периодично публику-

ваше в „Стършел“, „Труд“, сп. „Пламък“ и други издания. Моят житейски, че и 
творчески девиз, винаги е бил: „Суха земя и на градушка се радва“. Но неговият 
„саморасляк“ и до днес не излиза от главата ми: „Когато книгите не говорят за 
автора си, авторът говори за книгите си“. 

Dixi et animam levavi. Во истина – олекна ми. 
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АВАНСЦЕНАТА НА ПОДОЗРИТЕЛНИЯ РАЗУМ

Иван Петров – Соколов е автор на книги със 
стихове, „реплики и ремарки“ и „субективиз
ми“, както сам назовава своите афористи
чни размишления за необятния космос на 
човешката душевност. Едно уточнение. Оп
ростачаването и пошлостта са в рамките 
на държавните ни граници, а бюрокрацията 
е единственият техен официален овластен 
представител. В това свърталище на зли 
духове и място за разврат, безчинства и 
разгулен живот (пандемониум) Човекът губи 
своя морален и духовен облик и всичко човеш
ко му е безкрайно далечно и невъзвратимо чуждо. И названието му не звучи гордо, а 
като предупредителни позивни за предстоящо окончателно отвращение от падението 
му до неговото пълно оскотяване; духовната слепота, нравствената склероза и техни
те многобройни деривати... Първата книга на Иван ПетровСоколов „Непроведени раз
говори“ е издадена през 1998 г. от издателство „Ателие 89“. Оставам на кабалистите 
да му правят (или видят) сметката. Следват „Руините на лятото“ и „Субективизми“. 
Не много, но много, както биха казали древните ваятели на лапидарната словесност... 
По професия авторът на тези книги е актьор. Като баща си, че и артък. Затова и 
стиховете му са без пунктоация и се възприемат като „реплики и ремарки“ от зри
телната, слуховата и найвече от емоционалната памет на читателя. Иван Петров
Соколов е изключително самовзискателен творец и на литературната сцена. Затова 
много рядко негови стихове и „субективизми“ се появяват в периодичния печат... Само
битността му на творец е очевидна. Той не се нуждае от снизходителни приятелски 
потупвания по рамото, нито от загадъчни усмивки, зад които се крият раздвоените 
змийски езичета на лицемерната надменност. Искреността, честността, почтеност
та и всички онези низвергнати достойнства на обречените български добродетели все 
още го вълнуват като човек и творец. Но тяхното проявление и поточно липса – не го 
радва. И то пак заради тревожните сигнали на подозрителния разум.

      Красимир Машев

Иван Петров – Соколов 

ВМЕСТО ХРОНИКА

Соколарю соколарю 
имаш бързо конче сиво 
дъга висока на седлото 
и като в пояс 
размотан препускаш 
край овразите дълбоки 

Ръкавицата къде е 
и качулката соколска 

Сиротен кръжи сокола 

Горе вече няма волност 
Вече няма място долу
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***

Не се ли уморихме 
да крачим по стъпките 
на нечий светъл пример 

Вторачени 
да изучаваме обстойно 
къде не стъпва той 
къде се застоява 
Къде 
не дай си Боже 
е изгубил нещо 
И ние 
свели поглед 
да отбелязваме неволно 
приръста 
на дребните пълзящи 
анемията на стеблата 
нивата на загниване...

Е 
не се ли уморихме 
след всичките митарства 
„на шир и длъж“ 
да кръстосваме все още 
тъмната страна 
на нечий светъл пример

 
***

Страданието – 
най-тясното ни амплоа 
при подходящ претекст 
не се нуждае от причина 
Но трябва 
да е представено 
като История 
Ще я пишат 
тези които безучастват 
Най-свободни са ръцете им 
и страдат от безсъние 
на подозрителния разум 
особено чувствителен 
към всичко 
свързано със общото ни бъдеще  

Худ. К. Икономов

Иван Петров-Соколов • Поезия
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„А основание за бъдеще“ 
ще пита някой собственик 
на основания 
открил претекст да ни откаже 
„На основание че страдаме“ 
ще кажем ние 
И ще поръчаме 
за доказателство 
да ни докарат на крака 
Пустинята 
за по-малко от 40 години 

Това ще бъде 
една възможност 
да представим публично 
всички състояния 
подходящи да се вместят 
в амплоато ни

ЗАКЪСНЯЛО ОБЯСНЕНИЕ

Не младите 
на които буйствата са повече 
а приливите кръвни 
лъскат емайла на очите им 
и свеждат всичко 
до готовност за отричане 
Не те 
които са готови 
без чувство да посягат 
към пазвата 
на всяко непознато минало 

С него 
(момичето ни бивше) 
ще говорим ние 
И като връстници 
може с палаво намигване 
да споменем уютната му гръд 
на хълмчето заветно 
високата обрасналост 
а най-вече 
чиличните бедра 
между които 
омеквахме безславно 

Иван Петров-Соколов • Поезия
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И много 
още премълчавано 
ще кажем на бившето си минало 
макар видът му ясно да говори 
че има твърде общи спомени за нас 
Че било е 
и все така е безразлично 
към няколкото мръсни думички 
които още си разменяме 
ние – осеменители безименни

СУБЕКТИВИЗМИ

Искреността му е закъсняла отмъстителност за проваления опит да за-
върже връзка с лъжата.

*
Тираните са наказание за несъвършенството на природата ни. 

*
Склонността към ритуалност издава вкус към жертвоприношения.  

 
*
В нечии писания липсата на мисъл се наваксва с удивителни.  

*
Като пандемия комунизмът не се състоя, но придоби характер на при-

лепчива болест.

*
Преди да стигнеш, виж кои те следват, а там забрави, че си тръгнал пре-

ди тях.  

*
Различните политически реалности възлагат винаги една и съща роля 

на примитивния човек.    

*
Да пожалиш някого означава да разделиш себесъжалението си с него.

Иван Петров-Соколов • Поезия
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*
Мнозина са в плен на заблудите, но малцина правят опит за бягство.

*
Глухата душа е най-бъбрива.

*
Честолюбивият човек е лош спътник. Замръквате заедно, а осъмваш 

сам.  

*
Както е зачената нашата демокрация, така и расте, а заканите, че няма 

да я припознаем, доказва бащинството ни.

*
Обезвластената посредственост може да преглътне всичко друго, но не 

и отнетата й привилегия да назидава.

*
Бабуват ли критици скопци, обикновено се пръкват литературни катъри.

*
Рангът на господаря се отгатва по високомерието на слугата му.  

 
*
За да ни преджобят настоящето, хвърляха в очите ни праха на славно-

то ни минало.

*
За гузния все пак има някаква надежда – той изпитва угризения.
    
*
„Демо“ е леснозаменяемата част с „бюро“, „парто“ или „плуто“ от сло-

восъчетанието демокрация.    

*
На сцената актьорът трябва да е напълно овладян, ако иска да ни убеди, 

че героят му не може да се владее.  

*
И за просяците няма делници и празници – виновно е милосърдието. 

Иван Петров-Соколов • Субективизми
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„ОБЯСНЕНИЕ В ГРАМАТИКА“

 
Доцент д-р Стефан Георгиев Гърдев е роден през 1966 г. През 1991 г. той за-
вършва специалност българска филология във Великотърновския универ-
ситет и през 1993 г. постъпва като редовен докторант по морфология на съ-
временния български език в същия университет. Защитава успешно и в 
срок дисертация на тема Квантификацията в съвременния български език. 
Функционалносемантичен анализ на средствата за изразяване на количе
ство (Върху материал от книжовната разговорна реч) през април 1996 г. 

Присъдена му е образователната и научна степен „доктор“, но постъпва 
в университета едва пет години по-късно, което повече или по-малко заба-
вя научното му развитие, започнало така блестящо със защитата на дисер-
тационния труд. 

Научната му продукция наброява повече от 30 заглавия, между които 
се открояват двете монографии на автора – едната, свързана с темата на ди-
сертационния труд, а другата – с хабилитацията му като доцент по съвре-
менен български език, функционална граматика на българския език и линг-
вокултурология. 

Монографията Числото в реч. Функционалносемантичен анализ на 
квантификацията в българската книжовна разговорна реч (Русе, 2000) в 
голяма степен повтаря съдържанието на дисертационния му труд. Тя по-
лучи висока оценка в обстойната и компетентна рецензия на чл.-кор. проф. 
дфн Мария Попова (Институт за български език) в сп. Съпоставително 
езикознание (2001, № 2). Не е излишно да се отбележи тук едно от основните 
постижения на автора, а именно – перспективният изследователски метод 
и подход, основан на теоретичните принципи на функционалната грама-
тика на Ал. Бондарко за функционално-семантичните полета и категори-
алните ситуации. Изборът на изследователския метод наистина се оказва 
перспективен за автора, тъй като цялото му лингвистично развитие по-на-
татък остава подчинено на функционалната парадигма в нейните най-ши-
роки рамки. Бих казал дори, че плод на това естествено развитие са и него-
вите последващи опити в областта на лингвистичната културология.

Наблюденията в изследването са направени почти изцяло върху мате-
риал от българската книжовна реч, като е ползван Архивът по разговорна 
реч към Катедрата по съвременен български език. Това е първото в Бълга-
рия монографично изследване на разговорната реч с оглед на една предим-
но морфологична тема. Монографията представлява принос в изследването 
на една от фундаменталните логически и езикови категории – категорията 
количество. Наблюденията и изводите за видовете квантификация и сред-
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ствата за нейното изразяване са валидни не само за разговорния език, а 
за българския език изобщо. Изследването има висока теоретична стойност 
за българската граматика във връзка с предложения модел на категорията 
число на съществителните имена и с изчерпателното описание на нейните 
значения.

Още това изследване демонстрира някои от най-добрите страни на ав-
тора като млад учен лингвист: склонност към теоретизиране и философско 
осмисляне на лингвистичните предмети, задълбоченост и проникновеност 
на анализите и любов както към отделния детайл и факт, така и към сис-
тематизацията и обобщението, екстраполация на изводите от сферата на 
„чистата“ лингвистика в полето на хуманитаристиката, културологията и 
антропологията.

Втората монография Езикови структури. Пътища и граници на смисъ
ла (Велико Търново, 2009) е представително за автора изследване, основен 
труд, който окончателно го утвърждава като един от най-подготвените и 
талантливи млади български лингвисти. Подобно на други привърженици 
на функционализма, започнали своите изследвания в границите на струк-
турната лингвистика, тук и той се опитва да насочи лингвистичните си раз-
мисли отвъд хоризонта на структурализма, което го отвежда по-близо до 
проблематиката на когнитивизма, лингвокултурологията и комуникатив-
ната граматика. Авторът добре е доловил, че в началото на ХХІ век, а всъщ-
ност още от 80-те години на ХХ век, функционалната парадигма, развивана 
в рамките на структурната лингвистика, забележимо започна да изчерп-
ва своите възможности. Резултатите ставаха все по-разочароващи поради 
разминаването им с очакванията на „информационното“ (и информирано-
то) общество и новото научно мислене, доколкото за такова може да се го-
вори като за нещо единно във времето, когато властва, както посочва и ав-
торът, повсеместен сциентичен нихилизъм.

В науката, пише авторът, протичат две противоположни тенденции – 
на секуларизация и на универсализация на сферите и обектите на научното 
знание. И едната, и другата тенденция са свързани с интерес към междин-
ните и хибридни зони на познанието и с допустимостта на епистемологич-
ната субективност. Умората от всеобясняващите методи на херменевтиката, 
преексплоатирането на когнитивизма, тоталното разширяване на граници-
те на функционализма, размиването (вероятно по-точно би било „разлива-
нето“) на лингвокултурологията всред „безкрайното научно пространство“ 
са научните основания за възникването на посибилизма и граматософията.

Авторът смята, че постфункционалната нестабилност на системите 
дава живот на граматиката на езиковото съществуване, основана на теори-
ята на детерминирания хаос. Цитира се Б. Гаспаров, според когото езикът 
е средата, в която живеем, и тя е подвижна, неустановена, променяща се, 
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неясна, неподредена, без граници и центрове, без устойчиви кодове. Ези-
ковото съществуване е подвижно и безкрайно море, където създаденото 
изказване всеки път променя условията на своето съществуване и къде-
то условията на свой ред поставят отпечатъка си върху изказванията. Сре-
дата не съществува като обективирана даденост, тя е в нашето съзнание 
и памет, затова същественото е не как ние владеем или използваме езика, 
съществен е нашият „живот в езика“ – среда, в която в продължение на це-
лия ни жизнен път „се размотава“ нашата мисловна и комуникативна дей-
ност. Изходът, който граматиката на езиковото съществуване предлага като 
възможност за структуриране на неподвластното на структуриране езико-
во пространство, се състои в така нар. комуникативни фрагменти – отря-
зъци от речта с различна дължина, които се съхраняват в паметта на го-
ворещия като стационарни частици от неговия езиков опит и с които той 
оперира при създаването и интерпретацията на изказването. Друго качест-
во на комуникативните фрагменти е тяхната цялостност за непосредствено 
възпроизводство.

Основно място в труда заема главата, посветена на „пространство-
то на имената“ и по-специално – на собствените имена и определените де-
скрипции.

Започва се с една позната от по-рано негова работа, където, като се из-
хожда от два конкретни въпроса – за значението на плуралната форма на 
собствените имена и за значението и функцията на определителния член в 
множествено число, се разсъждава по въпроса за разликите между поня-
тията клас и множество. Случаят е удобен и за разсъждения по въпроса, 
дали собствените имена имат значение или само значимост. Авторът е при-
върженик на т. нар. „дескриптивистка“ теория за собствените имена, която 
отвежда към разбирането на Б. Ръсел, формулирано още в началото на ХХ 
век, за собственото име като скрита или съкратена дескрипция. Трябва да 
отбележа, че още преди Ръсел г. Фреге (1892) също дава „дескриптивистка“ 
интерпретация на собствените имена. Като се опира на едно мнение на све-
товноизвестната лингвистка А. Вежбицка, Ст. Гърдев отбелязва, че собст-
вените имена имат общо значение „обектът, който се нарича така“, и това е 
признак, привнесен от езиковата дейност. 

Следва много интересният анализ на собствените имена като обект на 
лингвистичната културология, една сравнително нова наука, основана на 
т. нар. антропоцентрична научна парадигма, акцентираща не на обекта, а 
на субекта на познанието. Ако в традиционния подход при изследване на 
взаимодействието между езика и културата целта е да се решават лингвис-
тични въпроси, то в лингвистичната културология се проучват начините, 
по които езикът въплъщава в своите единици, запазва и транслира култу-
рата. По тази причина се смята, че лингвистичната културология се намира 
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в непосредствена връзка с етнолингвистиката и социолингвистиката. Етно-
лингвистиката, чийто предмет в немалка степен се покрива с предмета на 
лингвокултурологията, би могла да се определи като историческа лингво-
културология, доколкото „оперира преимуществено с исторически значи-
мите данни и се стреми в съвременния материал да открие историческите 
факти от развитието на даден етнос“. Лингвистичната културология има и 
би трябвало да има синхронна насоченост. Авторът приема, че един от ос-
новните лингвокултурологични обекти са собствените имена. Основани-
ята му се състоят в следното. От една страна, собствените имена са „поня-
тийно специфични“. При собствените имена, както находчиво се изразява 
авторът, за сметка на модус логикус изпъква модус естетикус, който е по-
свободната, творческа част на модус културалис. От друга страна, собст-
вените имена са част от лексикалната система, която притежава повишена 
чувствителност към актуализация. Те са максимално синхронни знаци за 
културните явления. Прякорите и прозвищата имат ярко изразена етноспе-
цифичност, те могат да бъдат територията, на която да се осъществи среща-
та между национално устойчивите стереотипи на осмисляне на културал-
ния дискурс и техните персонално уникални, ситуативни варианти.

По-нататък следва една работа, която основно е посветена на езика на 
рекламата, по-специално на „забележителната специфика на лексикална-
та съчетаемост“ в рекламните текстове. Подобно на други учени, авторът 
приема рекламата като „феномен в културата“, който притежава „култу-
рологичен синкретизъм“. Авторът разглежда една от най-важните цели на 
рекламата – емоционалното апелиране, при което удовлетворението от по-
купката рекламата представя като емоционално изживяване. Привеждат се 
езикови средства, които спомагат за превръщане на рекламния продукт в 
интимно преживяване на човека.

Като цяло Езиковите структури са един нетрадиционен за българска-
та лингвистика труд. Същевременно този труд е напълно закономерен ре-
зултат от развитието на Стефан Гърдев като лингвист. Поначало беше из-
вестен интересът на Гърдев към въпроси, от които съвсем малко български 
лингвисти се интересуват. Става дума, на първо място, за проблеми, опи-
ращи до философията на езика и на граматиката, на второ място, за вълну-
ващите въпроси на постструктурната и постфункционалната лингвистика. 
Съвсем закономерно авторът достигна до апарата и темите на лингвистич-
ната културология, една почти нова, но изключително перспективна поне 
по отношение на българския език изследователска програма. Ако тази кни-
га ни се стори в известен смисъл еклектична, това не е слабост на автора, а 
по-скоро резултат от липсата на достатъчно натрупани идеи и изследвания 
в духа на споменатата изследователска програма. Във всеки случай етюдите 
на Стефан Гърдев, събрани в тази книга, са едно обещаващо начало, което 
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заслужи и получи безусловно одобрение и поощрение от специалистите и 
другите му читатели.

*

Стефан Гърдев почина на 16 февруари 2010 г., а беше само на 43 годи-
ни... В ония студени и страшни дни, ние, неговите колеги и приятели, съ-
преживявахме мъката на роднините и близките му и не знаехме как да ги 
утешим, нито пък знаехме как ще прежалим собствената си жалба по него-
вата младост, жизнерадост, талант и доброта. Едва една година по-късно, 
зачитайки се отново в Езиковите структури, аз, неговият ревностен чита-
тел, научен ръководител и рецензент, преоткрих многозначителния край на 
тази умна книга и прочетох по съвършено нов начин последния етюд. Още 
когато четох ръкописа на книгата, етюдът Последният падеж, или лингвис
тика на един БорисХристов текст ми се стори малко не намясто, малко 
отвлечен и объркан, дори неразбираем. Тогава все още не се питах защо ав-
торът е решил да затвори страниците на книгата си с този лингво-философ-
ски анализ тъкмо на стихотворението Кост от глухарче, в което се говори 
за смъртта и живота и за живота след смъртта. На поетите, дори и млади, 
е присъщо да се занимават с екзистенциалните и свързаните с тях модални 
въпроси, но на лингвистите позволено ли е да демонстрират съкровените 
си мисли и емоции? Не, не, много пъти потисках това увлечение на Стефан, 
затова и не удостоих с внимание в коментара и рецензията си този етюд. 
Усещал ли е по някакъв начин авторът близкия си край, та ни завеща като 
венец на творчеството си етюда за последния падеж? Както самото стихо-
творение, така и размишленията на Стефан уж би трябвало да звучат опти-
мистично, а излъчват тъга. Тази тъга обаче не е безнадеждна, защото е спо-
делена... 

Но нека не говоря вместо Стефан, оставям на читателите да чуят него-
вия глас. И в края – позволявам си да цитирам още нещо от книгата Езикови 
структури. Това е едно обяснение, както пише авторът, „обяснение в гра-
матика“: „Страниците [на книгата] са писани през последните шест години 
от човек, който се опитва да мисли езика, но и от езиковед, който се опитва 
да мисли човека“ (стр. 12). 

Стоян Буров
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ПОСЛЕДНИЯТ ПАДЕЖ, 
ИЛИ ЛИНГВИСТИКА НА ЕДИН  
БОРИС-ХРИСТОВ ТЕКСТ

Из книгата „Езикови структури“

Известно е, че съвременният български език (всъщност не се знае точно от 
кога) притежава една основна черта, която все още не е числово доказана 
(извинявайте, лорде Келвин!), а е само, но от всички езиковеди, субективно, 
някак вътрешно под разбирана – това е неговият аналитизъм. Явлението, 
от една страна, може би ще успее да получи математичес ки израз (но ако не 
може, това ще е съществено до ка зателство за същест веността на тази харак-
теристика). От друга страна, е наб лю да вано в съ-относи телен план – в срав-
нение със старобългарски (проследява не то на етапите на анали ти зи ране на 
езика според мен освен другото със сигурност пре доставя и лингвокулту-
рологична информация). От трета страна, това не е еди ни чен белег, огра-
ничена проява, а е характеристика на цялата езикова система, на ези ко вия 
строй. Пак без дока за тел ства и изричен анализ, като най-съществена черта 
на аналитичния строй на езика се сочи загубата на падежните форми при 
имената. Днешната ни гра ма тика говори не за категория падеж в езика ни, 
а за наличие само на „падежни ос татъци“, в сис темата на местоименията1. 
Това не е напълно точно определение, за щото противо поставянето на крат-
ките форми за винителен и да те лен на имени тел ните форми при лич ното 
местоимение е напълно регулярно и не показва тенден ция за отпадане, а 
следователно в тази част на ези ковата система категорията па деж е жива. 

1  Пълната дателна форма на местоименията е заместена вече в езика ни от съчета-
ние на ви нителната форма с предлога на. В разговорната реч има силна тенденция и за 
за мя на на ви ни тел ната форма с именителна при въп ро си тел ните и (особено при) про-
из водните от тях местоимения (*Ти с кой си говорил за това?, вм. *Ти с кого си го ворил 
за това?; *На никой още не съм казвал, вм. *На никого още не съм казвал). Такава замяна 
се наблюдава (и оценява като негра ма тична, което дава основанието тук да говорим за 
„последен падеж“) и при пълната косвена форма на личното местоимение (*Аз ми се..., 
вм. *На мене ми се...). На пълно обаче е невъзможна за мя ната на крат ките форми на 
местои мението, както на винителната, така и на дателната.

IN MEMORIAM

Стефан Гърдев
(1966–2010)
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И до кол кото на определението „ос та тъ ци от“ се прида ва значение за нали-
чие на застинали, архаични форми (които всъщност се упот ре бяват мно-
го по-рядко!, напр. в изрази като Брат брата не храни; Гарван гарвану око 
не вади), то не назовава точно на личието на падежи при личните местои-
мения.

Очевидно е, че запазването на морфологична категория, ко ято харак-
теризира обекта на речта като вършител или получател на действието (с 
противо поста вя не то именителен – косвен па деж), може да се свърже с на-
личието при личните мес тоимения на категорията „лице“, с която субектът 
на речта определя кой от (не)го во ре щи те е вършител или получател на гла-
голното действие2.

Към функцията на тези две категории в текста на стихот во рението на 
Борис Христов „Кост от глухарче“ са насочени раз мислите по-долу. Всъщ-
ност пред ход ното изречение е твърде формално и подчиняващо се на тра-
диционността в линг вис тич ната терминология. Надявам се, по-скоро, да се 
види, че пое ти чен текст, който е из пят в пълното съ-битие на своя проми-
съл, придобива и ка чеството да използва всички възможности, да де ности и 
не да дености на езика, и не като си ги присвоява, а като си ги по да рява, за да 
им подари с това и себе си. 

*  *  *
Поезията на Борис Христов е свободна поезия. Постигнала своята 

цялост ност и окончателност в съобщността със съ-текста на Иван Станков. 
С него се пре махва границата на единичното авторство на думите и техни-
те размисли и светът на автора се свързва със света (но не и без милости-
во спасяващото ни пре дуп реж дение за трагичността на „опита да се при-
добие сетното познание“)3. Тук ще спо деля, че аз не разбирам „пи сането“ и 
„четенето“ като от делни.) Смя там, че те са тотално свързани в едно непре-
къснато съвкупно действие. Двете думи ги осмислям само като фиктивни 
наименования на твърде сложни, комп лексни си туации. Не смятам за необ-

2  Ако обобщим малко тези понятия и използваме надредното понятие ‘вър ши тел 
на действие’ (мислейки говорещия като ‘вършител на /специфичното дейс твие/ гово-
ренето’), лесно бихме орга ни зирали дори една „хиперкатегория“. При това може би ще 
имаме допълнителна подкрепа от факта, че на именителните фор ми се проти во пос-
тавят системно кратките косвени форми.

3  Както личи и от това изречение, а и от „граматическия“ увод, нито за същ ността 
на граматическите категории като граматически кате гории, нито за същ ността на по-
етическия текст като поетически текст аз ще да мога да кажа нещо повече от онова, 
което са казали гра матическите текстове, поетическият текст и текстът на Иван. Ще 
направя опит само да ги съчетая и да помисля за мощността на текста да въплъщава 
езика, когато е поетически текст.
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ходимо да пояснявам дали и какво „чете“ поетът, докато „пише“, нито дали 
и какво „пишем“ (макар и само в паметта) ние, докато го „че тем“. Но нека 
сега още веднъж и аз изпиша, за да прочетем пак заедно, текста на една 
„поанта“, която да сложи начало на „грама ти чес кия“ ни размисъл.

КОСТ ОТ ГЛУХАРЧЕ

Обядва слънцето. Развързва си колана.
Изпива виното – вратът му е червен. 
Залива ме... И повече не мога да остана
спиртосан в стъкленицата на тоя ден.

Гърми отвън животът и се плиска.
И въпреки че подир миг една процесия ще мине,
аз стискам шапката в ръка и мисля,
че няма смърт – не може и да има.

Дори и да умра, аз пак ще се покажа
в окото на врабче и от дървото ще ви гледам.
Или с походката на някой бръмбар важно
ще прекосявам сутрин двора на съседа.

Ще бъда трънчето, настъпено случайно,
или щурец с прегракнал глас от влагата.
Но подобре – къпината, която си играе
с опашката закъдрена на агнето.

Ще бъда мишката – с мишлетата ще тичам
до премаляване покрай стените на затвора.
Или глухарчето, което през една тръбичка
се вслушва в болките на цялата природа.

Или пък думата, която върху камъка ме чака
(смъртта на думите не може да надвие...).
Аз чувам как расте костта на моето глухарче.
А някой ден дано да чуете и вие.

В първия куплет на стихотворението поредица от морфологични сред-
ства (имена, место имен ни форми и глаголни окончания) из вър вяват пре-
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хода от един външен обект4 – слънчевото божество, към субекта: на сти-
ховете, на гледката и на не-възможната смърт [слънцето – си, му – ме – не 
мога (аз)]. Вероятно срещата, сблъсъкът със свещеното, сакралното (залива 
ме) още тук е причина за смя на на „координатите“ на живота – тукашната 
стъкленица, спиртосала, вкочанила, обез движила духа и тялото, е замене-
на с друго пространство, очевидно тихо и спо кой но, а плискащият се (като 
теч ност та в стъкленицата) – може би предишен? – живот вече е „отвън“. На 
сцената (другото пространство) на неговия театър ще премине тра ур ната 
процесия – бавна и множествена скръб и тъга от финала на живота. И ще 
ос та не един, спазил ритуала на обществото, страничен зрител, който е при-
до бил ис ти ната, че театралната сцена всъщност не е самата истина. С това 
стават ло гични следващите пре въ плъщения и метаморфози, възможности-
те за други форми на съ щия живот. Докато най-не ма териалното (дотолкова, 
че не може даже да се херба ризира, нито да се спиртоса) и кратковремен-
но цвете, глу харчето (което има способността да се разпилява с вятъра във 
всички посоки), успее да побере вселената. Защото ще говори на същия език, 
ще може да я слуша, да я разбира, да усеща бол ките й.

Преди много време стихът „Или пък думата, която върху камъка ме 
чака“ ми изглеждаше нелогичен, едва ли не сгрешен. Тогава смятах, че по-
скоро е било не обходимо „която върху ка мъка те ча ка“ (може би и защото 
мно го по-често слу шах този текст, отколкото го четях). След време опитах 
да го осмисля. Ето как.

Нека първо възстановим недублирания предикат на фразата: [*Ще 
бъда] ду ма та, която върху камъка ме чака. От гледище на формалната гра-
матика тук има съвпадане на субекта (аз, изразен с личното окончание на 
спо ма га телния глагол) и обекта на действието (мене, ме), които са в едно 
и също лице (първо). За подобен случай в български се използва възврат-
ното мес то и мение, ко е то да означи факта, че говорещият извършва дейс т-
вието върху, със себе си (питам се, виждам се, не се разбирам). В глаголни-
те конструкции обаче, на които са актанти, съв пад налият субект и обект 
принадлежат на едно и също време – то може да е и само минало, и само 
сегашно или само бъдеще, но е винаги едно. Ако го схема тизи ра ме, нама-
ля вайки формал нос ти те, оголвайки граматическите форми, стихът на Б. 
Христов рав ностойно ще се прочете така: ‘Аз ще бъда (след време) то ва, 
което чака мене (вече, отпреди време)’. Субектът и обектът са съвпаднали, 
без да съвпа дат по вре ме. Всъщност, защото не е невъзможно, разбира се, 
да раз делим субект на дейст ви ето и субект на речта, нещата могат да бъ-
дат представени и по-ус лож не но. В стиха субектът на действието (ду ма та, 

4  Но и обект, който от мислещото начало на човека е неспособен да е дос та-
тъчно външен, винаги е ангажиран с живота на човека.
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която чака) е съвпаднал със субекта на речта (ли рическия герой) като не-
гов обект (думата вече се чака!), но лири чес кият герой (су бектът на речта) 
предстои да съвпадне (ще бъде думата) със субекта на действието. На лири-
ческия герой му предстои да стане и субект, и обект на дейс т вието и така 
да придобие своята ця лос т ност. Засега той има само знанието, че е обект 
на очак ването на думата. Думата върху камъка не поз нава из меренията, ог-
ра ни че нията, противоречията на времето. Знак за невре менния жи вот, тя 
носи веч ното си от но шение към вечността – като ес тествено състояние на 
съществуването. Тя е в на ше то време, но заедно с това е и в ми на ло то, и в 
бъ де щето. По-скоро – изобщо не е във времето – защото не се интересува 
от него. Тя има своето друго Време, или своето безвремие. Затова може да 
съв падне с всекиго и с всичко. И да ни очаква „пред ва рително“.

На лирическия герой това друго Време му предстои. Пред стои му очак-
ва тел но, достатъчно предположимо, напомняно от думата, която вече го 
очаква върху камъка над гроба. Само в отсамното си време той е отделен 
от нея. С минаването в дру гото време те ще се изравнят напълно. Той ще 
бъде думата. Защото ще бъде всичко – и думата, и ка мъ ка й (си), и глу хар-
че то, бръмбара, къ пи ната. В другото време субектът ще се изравни с обек-
тите, ще се разтвори в света, ще бъде светът (а не тра гич но изживяваща 
нецелостта си обособена част от него). Според поз на нието на глухарчета-
та за света целият този невременен свят винаги съвпада (и) с нашия. Той е 
сред нас, сериозен или играещ, неподвижно съзерцаващ или пос то янно ти-
чащ – най-не ма териален и недосегаем (в незабележимите просветващи от-
ра жения в окото на враб чето) или телесно осезаем (доказвайки нашето жи-
веене) в крат ката остра болка от трън че то, или съче таващ все вре мен ната 
пространст ве ност на материалния свят и нематериалната време-прос т ран-
с т веност на идеалния ни свят – в дума върху камък. 

Според това стихотворение на Б. Христов светът на мър т ви те, защото е 
безвременен и безпространствен, е част от света на живите. Продължавай-
ки да е в своята „отсам недоказуемост“, този свят е станал нагледен и лесно 
преходим, за щото не е различен от нашия, а вливащ се в него, съдържащ го 
почти из цяло. Оно ва, което не е негово, е живото човешко съзнание (за жи-
вота от сам?). Онова съз нание, което може да търси доказа тел ства, може да 
не ги открие, може да види всичко като абсурдно и нелогично. И може да 
фиксира тази не ло гич ност дори в гра ма тиката на езика си. Именно поради 
него в логичната граматика на живия език (езика на живите) съвпадението 
(‘аз ще бъда това, което ме очаква’) е нелогично. Граматиковата множест-
вена поредица от категории, които са ни вписали, държи да различава или 
по лице (мен от другия), или по време (сегашното от дру го то). И това раз-
личие се фиксира изрично в употребата на преки и косвени падежи, които 
могат само да подчертават, че ние не сме онези, или че все още не сме. Дори 
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въз вратното местоимение позволява само някой отделен акт, ограниченото 
действие да има съвпаднали субект и обект, но не може да ги изравни в раз-
лично време, не може да ги изравни окончателно –  нашата гра матика може 
да изравни субект и обект (в едно лице на едно действие), но само в единич-
ния възвратен жест, който не може да прескочи границите на времето и да 
опише как тогава аз ще бъда това (онова), което сега (вече) ме чака.

*  *  *
Възможността да бъде споделена гледката на съвкупните простран-

ства и вре мена е отсамният вариант за тяхното раз би ране, преодоляващо 
липсата на до ка за телства. Зрителите на провлачената тъгуваща върволица 
именно в това действие на пиесата трябва да приемат като своя вярата, „че 
няма смърт – не може и да има“. И ще трябва очите да плачат, но да гледат 
в окото на врабчето. Да поискаш да „пренасочиш погледа“ на човека, да по-
емеш тежестта и отговорността да за мениш за него гледката на мъртвото 
тяло с гледката на живота, да поемеш риска да му покажеш „недоказуемата 
следсмъртност“, като пееш за живот и светлина, когато пеят оплаквачките... 
това може да означава само едно – любов към човека, който днес е останал 
тук, за да изпрати някого за последно.

“Забравяйки“ категориите на граматиката, поетът споделя гледката на 
съ-живеещите светове по най-любовен начин. Гра матическата ни логика 
щеше да бъде удовлетворена и ако само беше сменено лицето на местои-
мението, напр.: *ще бъда ду ма та, която върху камъка те чака. Но поетът 
е докрай вни ма те лен и не жен с читателя – единственият „очакван“ е имен-
но той и думата върху камъка – надгробен разказ или възпоменание в едно 
име, ще е неговото име или не го ви ят разказ. На него не само му предстои да 
бъде трънчето, мишката, врабчето и (влю беното) глухарче, което се вслуш-
ва във всяка наша болка. Той ще бъде и дума върху камък. Но не за вас. Във 
време и прос т ранство, които допускат съвпадението му с всички, той може 
да си позволи любовната нежност към нас да изчаква само себе си.
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Ружа Велчева на 65 години

Ру жа Вел че ва е ро де на на 22.08.1946 г. в Пав ли ке ни. Жи
вее във В. Тър но во от 1956 г. За вър ш ва Вто ра гим на зия в 
същия град и вис ше об ра зо ва ние във ВМЕИ, Габ ро во, спе
ци ал ност „Елек т ро ни ка“ (1972). От 1972 г. ра бо ти ка то 
ин же нер; от 1975 г. до 2004 г. е гл. спе ци а лист по те ле ко
му ни ка ции в БТК. Член на Зе ле на пар тия в Бъл га рия от 
1990 г., член на ней но то цен т рал но ръ ко вод с т во, един от ос но ва те ли те на СДС във В. 
Тър но во. Пър ви те й пуб ли ка ции са от 1961 г., местен печат, а в цен т рал ния (в. „Нар. 
мла деж“) – от 1963 г. Пър ви но си тел на наг ра да та „Сла вей ко ви“ в Тряв на (1969). 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. Получава наградата за лирика на 
Прегледа на литетурната продукция на В. Търново (2009–2010). Ав тор на кни ги те 
„Си ня пти ца“ (съавторство, поезия, 1985), са мостоятелно издание (2000), „По ле тът 
на кон до ра“ (2002), би лин г ва, ав тор с ки пре вод на ис пан с ки, „Лю бов ни до си е та“ (ро
манпритча, 2003), „Пустинята на времето“ (антология, 2006), „Благословената река 
на спомените“ (поезия, 2009), „Не отвръщай лице, Господи!“ (поезия, 2010). В края на 
2011 г. публикува прозаичната книга „Морга за изгубени души“ („Фабер“, В. Търново).

ЗАЛЕЗ

Златният варак на залеза 
рисува  
райски птици 
по телата ни.  
 
Притихнало във залива, 
морето 
отмива нежно 
странната позлата. 
 
Смокините над нас 
флиртуват 
срамежливо 
с вятъра. 
 
И сладкият им сок 
се стича, 
свети 
по телата ни. 

Юбилей
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БЯГСТВО

Лятото,  
светулково, сенокосно, смокиново, 
днес реши да избяга от всички. 
 
Облече 
рокля годежна, слънчево-свилена, 
закачи си черешови обички. 
 
Метна се 
на коня на южния, страстния вятър, 
препуснаха към планината синя. 
 
Нагазиха 
във поляните от дъхави папрати, 
къпаха се в езерата на Рила. 
 
Сутринта 
слънцето завари заспалото лято 
притихнало кротко върху скалите.  
 
Крадешком 
целуна годеницата на вятъра, 
дълго, тъжно въздиша в косите й. 

ЕЛЕГИЧНО НАСТРОЕНИЕ

Тази вечер месечинката среброока 
тъжна броди по звездния пясък. Боса е... 
Вятър-немирник й открадна пантофките 
и ги върза за черешата с косовете. 
 
От небесния златен варак озарени 
греят огнените сърца на черешите. 
Вкусих от сладките плодове, но във мене 
преля странна тъга, към луната ме понесе... 
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БЕЗВЕРИЕ

От жегата замаян, 
изтощен, 
спи сладко 
вятърът  
в листата на смокините. 
Седефените гърбове  
на рибите 
орат  
притихналата  
синьозелена нива 
на морето. 
 
И само пясъкът 
във дланите на раковините 
отмерва  
мъдро 
бягащото време... 

НЕЖНО

Защо си нямам нозе – 
въздиша морето, 
на скалите да се изправя, 
небето да достигна... 
 
Защо си нямам ръце – 
въздиша морето, 
през облаците да се протегна, 
луната да прегърна... 
 
Защо си нямам устни – 
въздиша морето, 
нежни думи да й прошепна, 
луната да целуна... 
 
Усмихва се загадъчно луната. 
Сребърни коси разплита. 
Повдига облачни поли, 
сред вълните слиза да се изкъпе... 
 
Море, море, 
ами сега?...

Ружа Велчева • Поезия
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Гатя Симеонова

АЛЕКСАНДЪР – ЖИВОТ ПРЕДИ ЖИВОТА 
И ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА

Александър Велики, който посмъртно получава това прозвище от историците, 
започва подвизите си на завоевател просто като Александър. Той е всъщност 
третият Александър от владетелския род на династия, която управлява земи, 
наречени през ІV в.пр.Хр. Македония. Александър е изключителна историче-
ска личност, паметта за която вече от две и половина хилядолетия е жива и се 
поддържа благодарение на историческите знания, творбите на художественото 
слово и на изобразителното изкуство.

Александър ІІІ е роден в средата на ІV в.пр.Хр. и по-точно през 356 г. пр.Хр. 
в Пела и е починал на ненавършена 33-годишна възраст през 323 г. пр. Хр. във 
Вавилон. Той поема властта през 336 г., след смъртта на баща си Филип ІІ Ма-
кедонски, когато е едва 20-годишен. Властва в продължение на 13 години. На 
третата година от възцаряването си предприема своя епохален поход на изток, 
в резултат на който в продължение на десет години (334-323 г.пр.Хр.) успява да 
завоюва огромни територии в Азия и Африка и да си създаде име на най-вели-
кия полководец на всички времена. 

Тази биографична справка1, която може да се открие във всяка енцикло-
педия, популярно, романизирано или научно-популярно произведение, посве-
тено на Александър Македонски, би могла да се допълни с още подробности, 
свързани с неговото родно място и място на вечен упокой, с неговия произход 
– род и семейство, преки предходници и наследници, с данни за неговия образ 
и характер, с впечатления на съвременници. Сложността при дописването на 
подобна разгърната биографична справка произтича от невъзможността да се 
отграничи историческата истина за Александър от легендарномитичната. 
Двете линии на разказа за живота му могат да бъдат проследени на всички ета-
пи от жизнения път. Впрочем съдбата му се разгръща в няколко времеви изме-
рения, които излизат извън биологичния живот на личността. Той като че ли 
съществува преди да се роди и продължава да живее след смъртта си. Всичко 
около Александър започва с предсказания, видения и знамения, които обемат 
не само предродилния период, а и времето преди зачатието. Следва разказът 
за чудодоейното зачатие, приемано двояко – с вяра и с недоверие. Според про-
дължението на този разказ самата поява на детето на бял свят е съпроводена 
със знамения. През целия си живот, преди да предприеме важна стъпка, Алек-
сандър се допитва до боговете, като търси отговор на бъдещето си в някакъв 
паралелен невидим свят, където то вече съществува. Краят на жизнения му път 
е предшестван от множество знамения и предсказания. Събитията около тлен-
ните му останки са поредната и последната загадка. Животът му след смъртта 
е живот на образи в световната памет.
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Родословие
Не може да се каже, че данните за произхода на Александър, които се от-

криват само у част от античните автори (Диодор, Плутарх, Псевдо-Калистен), 
съвпадат изцяло. През І в.пр.Хр. Диодор накратко споменава родословието на 
Александър. През ІІ в.сл.Хр. Плутарх представя с повече подробности не само 
родословието, но и преданията за зачатието и раждането на Александър, като 
се позовава на мълвата и на писаното от някои по-ранни автори, сред които 
поименно посочва Ератостен и Хегезий от Магнезия. В най-голяма степен лю-
бопитството на читателя е удовлетворено от Псевдо-Калистен, чийто роман 
изследователите датират в ІІІ в.сл.Хр. Родословието на Александър е предста-
вено като единство на две линии – легендарно-митична и конкретно-историче-
ска, обединени на генетична основа. За целите на анализа обаче ще разгледаме 
поотделно всяка от тези линии.

Митично родословие
Според различните версии на съхранените антични текстове могат да се 

възпроизведат две основни линии на родословие, извеждани от богове или ми-
тични герои – гръцка и египетска. 

Най-ранни данни за митично родство, при това илюстриращо версията 
на гръцката митология, се откриват у Диодор. През І в.пр.Хр. той лаконично 
съобщава: „По баща Александър произлизал от Херакъл, а по майка – от Еак“2. 
Плутарх също е лаконичен, при това се позовава на утвърдена представа за 
митичния произход на Александър: „Възприето е единодушно, че Александър 
по баща е потомък на Херакъл чрез Каран, а по майка на Еак, чрез Неоптолем“3. 

У Псевдо-Калистен митичната генеалогия е съвсем друга и тя отвежда към 
либийския земен бог Амон, явяващ се в различни превъплъщения: „... ще бъде 
най-напред змия, ще пълзи по земята и ще съска, след това ще се превърне в ро-
гатия Амон, след това в храбрия Херакъл, след това в тироносеца Дионис. След 
това, като приближи, ще приеме вид на човек с моите черти“4. При това богояв-
ление прави впечатление, че бог Амон не е в началото на поредицата от образи, 
очертаващи дългата линия от предци на Александър. В началото е змията – 
персонаж старозаветен, допотопен, предохождащ боговете със зооморфни и 
антропоморфни черти и, следователно, по-древен от тях. Натоварени със сми-
съл са и останалите хипостази. Сигурно не е случайно, че в превъплъщенията 
си земният рогат бог Амон взема образа на Херакъл и на Дионис, както и това, 
че завърша с образа на човек (Нектанеб/Нектонав). В „Романа за Александър“ 
е очертана генеалогия, много по-дълбока от гръцката версия, която е изведена 
от митичен герой, роден смъртен, вторично получил безсмъртие и приобщава-
не към общността на боговете. Което иде да потвърди хипотезата, че гръцката 
версия за митичния произход е по-късна и отразява само част от истината, при 
това онази нейна част, която гърците са припознали като своя. 

Специално внимание заслужават и някои подробности, които откриваме 
в старобългарския превод на романа – т.нар. Хронографска Александрия. Там 
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като божествен създател също е посочен „ливийският бог Амон“. Образът му, 
описан с цел да бъде разпознат от Олимпиада, е следният: „На средна възраст 
е, има златни дълги коси и брада. На челото със рогове, украсени със злато“5. 
Няма я поредицата от образи – от змията до реалния човек. Ливийският бог 
Амон се „появява“ и то не само пред Олимпиада, а пред целия Филипов двор 
в показателно и заслужаващо осмисляне превъплъщение: „Вечерта в палата 
имаше голямо пиршество. Всички празнуваха с цар Филип неговото завръща-
не в царството. Но той скърбеше, защото Олимпиада беше непразна. Тогава 
Нектонав прие образа на огромен змей, втурна се в двореца и пред всички из-
фуча така силно, че палатът да се разтърси из основи. Като видяха змея, сътра-
пезниците на царя наскачаха ужасени. А Олимпиада позна своя жених и прос-
тря десницата си. Змеят се надигна, мина покрай всички, възкачи се в скута на 
Олимпиада и я целуна. Така даде знак на присъстващите за змейската си обич. 
И докато Филип, който заедно с всички изпитваше силен страх и удивление, не 
можеше да откъсне очи от гледката, змеят се превърна в орел и отлетя“6. 

Текстът на Хронографската Александрия създава впечатлението, че първо-
образът на бащата, в който се въплъщава Нектонав, е змей. Неговите превъплъ-
щения, не съвпадат със споменатите вече от цитирания новобългарски превод 
на Псевдо-Калистен. Според старобългарския преводач Филип признава, че не 
е могъл да идентифицира бога, тъй като змеят е показал пред него образите на 
Амон, на Аполон и на Асклепий, та се налага Олимпиада да уточнява, че очаква 
дете от „ливийския бог Амон“. В текста на Хронографската Александрия сами-
ят образ на Александър дава „доказателство“ за родството му със змей: „зъбите 
му бяха остри като на змей“7. Според нашите традиционни народни вярвания 
змеят е митично същество, властващо над огъня, водата (небесната влага) и 
въздуха, с което променя и състоянието на земята (предизвиква суша, носи 
спасителен дъжд)8. Тази представа надхвърля тясната „земна“ характеристика 
на „ливийския Амон“. Дали чрез поредицата от образи-превъплъщения (змей, 
Амон, Аполон, Асклепий) в хронографската редакция на Александрията не е 
очертана някаква останала в сянка и заглушена от утвърдената гръцка версия 
генеалогична линия на Александър?

Историческа генеалогия
Извън текста на античните исторически съчинения остава историческата 

генеалогия на Александър. За историците на новото време, които се интересу-
ват от факти, а не от предположения и тълкувания, произходът на Александър 
е еднозначно изведен. Той е син на Филип ІІ Македонски и Олимпиада. Тяхно-
то родословие обаче отвежда към митична първооснова.

Първото прозвище на Александър ІІІ – Македонски (както и аналогично-
то прозвище на баща му Филип ІІ) е производно от името на държавата, над 
която последните двама властват. Дали това прозвище им е дадено по-късно 
от историците, или те приживе са се назовавали с него е въпрос реторичен. На 
прозвището в случая може да се погледне като на своеобразен знак за сложната 
взаимовръзка между родоначалник, потомък-владетел, владяна земя и духов-
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но наследство под формата на антропоним-етноним-топоним. Ако за някои 
съвременни представители на държавата Македония името на страната се из-
вежда от това на Александър Македонски, то по времето на този владетел (как-
то и на неговите предшественици) легендата за произхода на топонима/антро-
поним вероятно има друго обяснение, водещо към митичния герой Македон. 
Според гръцката митология генеалогичната линия на народ, наречен македо
ни, съдържа в предисторията си името на Прометей, който ражда Девкалион, 
който пък ражда две дъщери – Тюя и Пандора. На онзи етап, когато в духа на 
митологичното мислене са възможни брачни връзки между богове и митични 
герои, в линията на възпроизводство се намесва Зевс. От връзката на Зевс с 
Тюя се ражда Македон, а от връзката му с нейната сестра Пандора се раждат 
Грайк и Латин. Така, според гръцката митология, потомците на гърци, латини 
и македони имат общ дядо – Девкалион, което трябва да е „митологичното“ 
доказателство както за родство, така и за общност или близост на културно 
равнище. Ако народът македони води произхода си от току-що споменатия 
Македон, то родът на Аргеадите9 (Аргейадите?), който царства над този народ, 
пак според същата гръцка митология, води началото си от Херакъл, наричан 
още Херкулес. Херакъл ражда Каран, който става основоположник на динас-
тия. Всъщност всички имена на владетели, наследили властта след Каран по 
родова линия, се причисляват към легендарния етап от историята на династи-
ята. Собствено историческият пласт в генеалогията датира от времето на Пер-
дика І, който оглавява династията през VІІ в.пр.Хр. За начало на политическата 
история на македоните се смята времето от средата на VІ в.пр.Хр. насетне, ко-
гато начело на властта е Аминта І. „Посредством легендата за произхода на ма-
кедоните от митическия герой Македон и на техните първи царе посредством 
Каран от Херакъл, различията между траки, илири и елини в завладяната от 
тях територия са преодолени и македоните са увенчани като държавнотворен 
фактор“10. Без да изреждаме всички владетели от рода на Аргеадите, ще споме-
нем, че по силата на принадлежността си към него през 359 г. пр. Хр. право да 
управлява македоните добива Филип ІІ. Той е бащата на Александър. 

Неговият произход по майчина линия е не по-малко славен. Майка му 
Олимпиада произлизала от рода на Еякидите. Потомък на този род бил Ахил. 
Олимпиада била дъщеря на покойния цар на молосите Неоптолем, който при-
живе бил владетел на Епирското царство. Към момента на женитбата на Олим-
пиада с Филип ІІ това царство се управлявало от вуйчо й – Ариба, а законният 
му владетел Александър, все още малко момче, бил неин брат. Самата Олимпи-
ада била готвена за весталка в храма на Кабирите на остров Самотраки. Свети-
лището на Самотраки е известно със своя култ към Кабирите – древнотракий-
ски божества, както и с особената популярност на култа към Кибела – богиня-
майка от трако-фригийски произход.

Когато се осмисля мотивът за египетската генеалогия на Александър, не 
бива да се изпуска фактът, че освен „творческа измислица“ в него се съдържа 
и известна доза истина, персонифицирана в образа на Нектанеб/Нектонав, зад 
когото впрочем се крие историческо лице – Нахтархаби ІІ, египетски фараон от 
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двадесет и втората династия11. Дори при толкова бегло съхранени и двусмисле-
но интерпретирани податки за появата на Александър на бял свят, при непре-
дубеден подход се прокрадва впечатлението за някаква по-дълбока, по-различ-
на истина, в която реалното и легендарно-митичното не се срещат случайно.

Принос към „уточняване“ на произхода на Александър правят и перси-
те. Векове след неговия поход те откриват родството си с него. Бертелс, кой-
то изследва образа на Александър в литературата и историческите трудове 
на източните народи, предполага, че в официалната хроника на Сасанидите, 
наречена „Книга на царете“, Александър вече е бил вписан като потомък на 
Ахеменидите. Преданието, което преминава и в арабски хроники, а също и в 
поемите на известни източни поети, представя съвсем нова, неизвестна на са-
мия Александър и невключена в ранните исторически трудове за него, генеа-
логия. Според тази посмъртно сътворена късна конкретно-историческа линия 
на родство Филип Македонски, който е победен от Дарий ІІ, е бил принуден да 
му плаща данък (златно яйце) и да му даде дъщеря си за жена. Персийският цар 
прекарал първата брачна нощ с дъщерята на Филип, но заради някакъв неин 
физически недостатък я върнал обратно на баща й. Тя обаче вече била зачена-
ла и щом се върнала у дома, родила син. Това бил Александър. За да се скрие 
позорът й на изоставена жена, Александър бил представен за син на Филип, но 
всъщност бил син на Дарий ІІ, т.е. по-голям брат на Дарий ІІІ, роден по-късно 
от друга майка. Смисълът от сътворяването и популяризирането на подобна 
легенда изследователите на източната традиция виждат в необходимостта от 
доказателство, че Александър е законен наследник на персийския престол. 
Причините за промяната в отношението на иранците (наследниците на Пер-
сия) към Александър, обявен първоначално за демоничен рушител, а по-къс-
но за законен наследник на престола, е обяснена от Бертелс по следния начин: 
„Висшите кръгове на иранската аристокрация не можели да се задоволят с едно 
голо отричане на всички Александрови заслуги. Техните политически възгледи 
били основани на представата за божествената благодат. Само лице, осенено от 
подобна благодат, която при това се предавала по наследство, би могло, според 
тях, да заеме иранския престол. Завладяването му от чужденеца Александър 
практически доказвало несъстоятелността на тази представа и уронвало прес-
тижа както на царската, така и на духовната власт. Трябвало да се намери начин 
за приобщаването на Александър към носителите на божествената благодат, 
за да се докаже непоклатимостта на теорията“12. Според същия изследовател 
легендата за персийския произход на Александър възниква под влияние на 
Псевдо-Калистеновия роман. От там иранците заимстват идеята за родство 
между полководеца и последния египетски фараон, като я модифицират с ог-
лед на собствените си потребности от вписване в митологията за Александър. 
Персийската (Иранската) генеалогия, съгласно която Александър и Дарий са 
братя, добива широка популярност чрез хрониките и поемите на великите 
източни поети. Нейни варианти се откриват в творчеството на ал-Динавари, 
Тибари, Балами, Фирдоуси, Навои. По този начин през Средновековието (Х-
ХV в.) на Изток, в страните и сред народите, които са били в историческо съп-
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рикосновение с Александър, се въвежда в обръщение още една Александрова 
родословна линия, която по своя генезис, цели и обявени резултати е истори-
ческа генеалогия. 

Рождение Александрово

Знамения и предсказания преди зачатието му
Те идват като съновидения на бъдещата майка и на бащата. Брачният жи-

вот на Олимпиада започва с предзнаменования: „Като булка през нощта, в коя-
то били затворени в брачната стая, й се присънил гръм; мълния паднала на 
утробата й, а от удара лумнал голям огън, който се разсипал и разпаднал след 
това на пламъчета, полетели на всички страни“13. Споменаването на утробата 
недвусмислено отвежда към знамения за потомството на Олимпиада.

Вещателни сънища получава и Филип. У Плутарх има редове, които на-
мекват за евентуална изневяра, но нищо конкретно не се споменава за божест-
вена намеса. Толкова известният у Псевдо-Калистен мотив за запечатването на 
Олимпиадината утроба е включен и тук, но като основен деятел е представен 
Филип: „Филип пък известно време след сватбата сънувал, че запечатва с пръс-
тен утробата на жена си. На печата бил изобразен според него лъв. Всички ос-
танали гадатели изтълкували съня в лош смисъл: Филип трябвало да охранява 
по-зорко брачната чест. А Аристандър от Телмес казал, че жена му е бременна 
(защото нищо празно не се запечатва) и носи син с лъвско сърце“14. 

Въпреки че Плутарх никъде не говори пряко за божествения създател на 
Александър, той още през ІІ в.сл.Хр., когато създава животописа му, явно се 
позовава на някакви предания и писания от времето на своя герой, които век 
по-късно виждаме подробно разказани у Плевдо-Калистен. Какво научаваме 
от Плутарх? Че съногадателите съветват Филип по-строго да охранява семей-
ната си чест, че той вижда змия в леглото на жена си и получава след специално 
допитване до светилището в Делфи заповед да пренася жертви на Амон и да 
почита най-много този бог. Те идат да покажат, че и на Плутарх са били из-
вестни слуховете за божествения произход Александър и за египетската (“ли-
вийската“) връзка в генеалогията. Тези предположения се допълват и от още 
подробности в Плутарховия разказ: за божественото наказание чрез частично 
ослепяване на Филип (говорело се, че той загубил онова око, с което гледал 
през ключалкат бога-змия да спи с жена му); за охладняването на Филип към 
Олимпиада, за отказа му от съпружески права „от почит към по-могъщия, кой-
то имал връзка с нея“15. 

Зачатието
Александровото зачатие има своята предистория. То включва съновидени-

ето на Олимпиада, което предхожда реалното зачатие; акта на зачатието, който 
повтаря видяното на сън; съновидението-известие на съпруга, който не е баща, 
за заченатото от жена му; потвърждаването на божественото участие в зачати-
ето чрез публичното богоявяване на истинския баща; убедеността на Филип, 
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че му е оказана чест да отгледа божествено потомство; виденията Филипови за 
бъдещата съдба на нероденото. 

Зачатието на изключително същество предполага определени условия. 
Сред тях са данните на бъдещата майка. „Според рождението ти, както ми го 
разкри, предстои ти да се събереш със земен бог, да заченеш от него и да родиш 
чедо, което ще отмъсти за греховете, които Филип има пред тебе“16. Мотивът 
на Олимпиада според Псевдо-Калистен няма нищо общо с амбицията да бъде 
майка на божествено потомство. Онова, което измъчва царицата и я тласка да 
прибягва до помощта на гадатели, са слуховете, че съпругът й ще я изостави 
след войната, с която понастоящем е зает. Според египетския гадател това ще 
стане след време, а междувременно й предстои да зачене дете с полубожествен 
произход. Не тя, а човекът, в който се въплъщава споменатият бог, я открива 
и преценява като подходяща да бъде майка на един нов „владетел на света“. 
Самата жена явно споделя вярата, че връзка с подобен резултат е възможна. Тя 
нито за миг не я подлага на съмнение.

Зачатието като съновидение на бъдещата майка е предадено у Псевдо-Ка-
листен по следния начин: „Така щото Олимпиада наистина видя в съня си да я 
прегръща и да се събира с нея Амон. Каза й, ставайки: „Жено, имаш в утробата 
си чедо, което ще отмъсти за тебе“17. Според първия старобългарски превод на 
Александрията богът от съня на Олимпиада уточнил, че чедото ще бъде „мъж-
ко дете“. Зачатието като съзнателно действие на Олимпиада в будно състояние 
е описано със следните подробности в романа за Александър: „Видях бога, за 
когото ми говори, и се събра с мене действително като блажен. Затова искам 
и денем будна да се сближа с него. Ти ще се погрижиш и за това. Бих се учу-
дила, ако не знаеш как да го сториш. (...) И когато всичко стана тъй, както я 
предупреди Нектанеб, царицата не изпита страх, а понесе смело превъплъще-
нията на бога. Като се вдигна от нея, той допря с ръка корема й и рече: „Нека 
това семе бъде неподчинимо и непобедимо!“18. Според Хронографската Алек-
сандрия Нектонав (в ролята на бог Амон) й казва след съвъкуплението: „Бъди 
вечна, жено! Ти зачена дете от мъжки пол, което ще бъде твой отмъстител и 
цар вседържец на цялата вселена“19. Последиците от зачатието за Олимпиада 
се свеждат до задоволство, страх, смущение и несигурност от начина, по който 
съпругът й ще приеме новината. 

Съновидението на Филип е задължителен (за изказа от времето на Псевдо-
Калистен) елемент от интригата около зачатието. Филип узнава за бременност-
та на своята жена Олимпиада чрез сън, в който му се явява „триликият бог 
Амон“, за да поеме отговорността за случилото се. Споменато е, че съновидени-
ето е предизвикано от магиите на Нектанеб. Какво вижда Филип: „Видя бог с 
красив лик, с посивели коси и с рога като Амон, който възлегна с Олимпиада и 
като стана от ложето й, каза: „Имаш в утробата си чедо от мене и то ще отмъсти 
за тебе и за баща си Филип“. Забеляза също да зашива естеството й с нилска 
тръстика и да го запечетва със златен пръстен, на чийто камък бе издълбана 
лъвска глава, лъчисто слънце и копие“20. Според старобългарската версия на 
Александрията богът, който Филип вижда в съня си, е с дълга светла, а не сива 
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коса, със светла брада, целият позлатен, със златни рога. Извесно несъответ-
ствие има и в думите му. Следва една подробност, която частично съвпада с пи-
саното у Плутарх, където се споменава за влезлия в употреба златен пръстен-
печат на Филип в съновидението му. В българската версия на Александрията 
печатът е положен и върху писмо, и върху пълната с чуждо семе утроба, а връз-
ката между тях се установява от гадатели: „А това, дето си завързал писмото, 
знай, че никъде другаде не се ражда папирус освен в Египет. Това е египетското 
семе. То не е лошо, а светло, свято и славно, заради златния пръстен“21.

Сънят, чрез който Филип узнава за бременността, за нейния причинител и 
за качествата на заченатото, е причина за крайностите в поведението му. Изра-
зът „Филип се угрижи, дето Олимпиада беше заченала, макар и от бог“, красно-
речиво показва, че Филип преживява като неприятна ситуацията, в която се е 
оказал. Всичките му чувства са събрани в думите, които той казва при завръ-
щането си от война: „Кому си се оставила, Олимпиада? Но знам, че в греха си 
не си съгрешила, защото бог те е насилил, за да родиш дете на Филип и него да 
наречеш баща на детето си. Видях в съня си всичко, което ти се случи. Затова 
си оневинена. Ние царете можем всичко, но срещу боговете нищо не можем“22. 

Очевидно обаче Филип не е човек, който се доверява изцяло на сънищата, 
защото след тази първа среща, при която оневинява жена си, той стига до друго 
прозрение, което не й спестява: „Измами ме, жено. Не от бог си заченала, а от 
човек“. Налага се представянето на ново доказателство, за което отново се по-
грижва Нектанеб. Като чува обвиненията срещу Олимпиада, той се преобра-
зява на змия и я целува пред събралите се на пиршество царедворци. В змията 
Филип разпознава бога, който му е помогнал по време на една битка. „След тоя 
случай Филип се облажаваше, че ще бъде назован баща на божие потомство“23. 
В Хронографската Александрия има нюанси на различия в отношението на 
Филип към поведението на Олимпиада. От съня той е разбрал, че е невинна 
и я оневинява с думи, в които не се споменава нищо за божество: „Царят стои 
над всеки, но ти не си пожелала някой от простолюдието, нито пък някой от 
съвършенните на вид“24. Само след няколко дни обаче, може би не без връзка с 
клюките в двора, Филип започва да възприема случилото се като изневяра и се 
заканва: „Излъга ме, жено! Ти не си заченала от бог, а от някой друг. Той ще ми 
падне в ръцете!“25. Окончателното убеждение в божествената връзка на Олим-
пиада идва след явяването на огромен змей, превъплъщение на Нектонав. Че 
това не е змия, а змей, се разбира от самото му поведение – той се втурва, раз-
търсва двореца из основи, фучи, смразява от страх всички, преобразява се в 
орел. Няма нещо общо със змията, която според Псевдо-Калистен се е явила на 
бойното поле и после на пиршеството. След като вижда змея, Филип „изпита 
щастие, защото потомството, което жена му предстоеше да роди, щеше да се 
нарече божествено“26.

Предсказания за качествата на заченатото
Те са част от цялата обстановка на очакване: „Царю, според това, което 

си видял, Олимпиада е заченала, и то от бог. Сигурно е така, щом някой е за-
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печатал естеството й. Тъй като човек запечатва пълен съд, а не празен. А щом 
като естеството е зашито с папирус, египетско е потомството. Тъй като никъде 
другаде не расте папирус, освен в Египет. При това поради златния пръстен е 
зачената не обикновена, а бляскава, знатна и бележита съдба. Има ли нещо по-
знатно от златото, с което изразяваме почитта си и към боговете? А ето какъв 
смисъл има това, че на камъка е издълбано слънце, лъвска глава и копие. Също 
като лъв роденото ще успее да покори на копието си всички градове на изтока. 
А това, че богът е с рога на овен и с посивели коси, означава, че негов създател 
е богът на Либия Амон“27. 

Видение Филипово за съдбата на детето съдържа и епизодът с птичето 
яйце, от което излиза змийче. „Царю, ще имаш син, който ще обиколи целия 
свят, покорявайки всичко със своята сила. Той ще умре още млад, завръщайки 
се в своето царство. Змията, прочие е царски символ. Яйцето, от което излезе 
змеят, е модел на света. Следователно ще обиколи целия свят и когато поиска 
да достигне там, откъдето е излязъл, няма да успее, а ще умре“28.

Раждането
Олимпиада ражда в присъствието и под грижите на Нектанеб/Нектонав, 

който пък, следейки разположението на небесните тела и съзвездията, избира 
оня единствен момент, когато е възможно да се роди отново египетски цар и 
владетел на света. От което излиза, че за подобно бъдеще не са достатъчни само 
произходът и личните астрологични характеристики на родителите. Нужно е и 
подходящо време, изразавящо се в очаквана конфигурация на звездите. „Кога-
то времето на бременността се изпълни, Олимпиада седна на стола за освобож-
даване и се замъчи. А Нектанеб застана до нея, измери движението на небес-
ните светила спрямо движението на зодиакалния цикъл и рече: „(...) Почакай, 
царице, звездата на Хермес да премине покрай омразния Козирог. Защото ще 
родиш човек многокнижен, но свадлив и особняк. (...) Седни сега удобно на 
стола, царице, върши благодеяния, и помогни родилните болки да станат по-
силни и по-здрави. В този час ти раждаш необикновено дете. Защото Зевс, кой-
то се грижи за младите жени и който извади и показа отраслия в бедрото му 
Бакх-Дионис, разположен спокойно в центъра на небето, овенът Амон, дошъл 
във Водолея и Рибите, ще направи отново да се роди един египетски цар и вла-
детел на света. Роди в този час“29.

В Хронографската Александрия, т.е. в старобългарската версия на това 
четиво, ролята на египетския гадател също е откроена, като са му приписа-
ни малко по-различни думи: „Нектонав застана до нея. Той измери небесното 
движение и я наставляваше, да не би да се отпусне да ражда. След като съчета 
космическите знаци със силата на магьосничеството, той изчисляваше настъп-
ваният час и й говореше: „Жено, удържай се, да превъзмогнеш настоящия час 
и природата си. Защото ако сега родиш, ще родиш роб и пленник“. (...) Така 
Нектонав поучава Олимпиада, като я утешаваше с различни притчи и добри 
думи. По този начин той сам не даваше на жената да роди, правейки предска-
зания. И като се взря отново в небесното движение и в космическите знаци 
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видя, че вселената е разположена в средата на небето. Видя също и някаква 
светлина, подобна на слънце сред небето и рече на Олимпиада: „Надай вика, 
с който идва раждането!“ И самият той й заповяда да роди. Каза й: „Сега ще 
родиш цар – вседържец!“ Олимпиада изрева по-силно и от вол и роди отроче 
с добра съдба“30.

Знаменията, съвпадащи с раждането на Александър, се тълкуват като до-
казателство, че се е появила на бял свят изключителна личност, която ще про-
мени живота на човечеството. „Та Александър се родил в началото на месец 
хекатомбайон, наричан от македонците лоос, на шести, в същия ден, когато 
изгорял храмът на Артемида в Ефес. По тоя случай Хегезий от Магнезия изре-
къл остроумие, чийто хлад би могъл да угаси пожара. „Вероятно, казал, храмът 
се подпалил, защото Артемида била заета да бабува при раждането на Алек-
сандър“. А магите, дето се случили в Ефес, разбрали, че нещастието с пожара 
вещае друго нещастие, изпаднали в паника, удряли се по лицата и викали, че в 
тоя ден се ражда проклятието и страшната гибел на Азия“31. 

Впрочем според текста на Псевдо-Калистен появата на Александър предиз-
виква далеч по-грандиозен отклик. Мигът на раждането е описан по следния 
начин: „Ведно с тия думи детето падна на земята и се яви светкавица, изгърмя, 
стана земетръс и целият свят потрепери“32. Чрез образа на светкавицата неща-
та като че ли отчасти повтарят видяното във вещателния сън на Олимпиада 
през първата брачна нощ.  

Освен с божествени знаци раждането на Александър е съпроводено и със 
знакови събития от по-земно естество – военни и спортни победи: „При Фи-
лип пък, който току-що превзел Потидея, по едно и също време пристигнали 
три вести. С първата му известявали, че Парменион победил в голямата битка 
илирийците, с втората, че неговият кон-бегач победил в Олимпийските игри, 
с третата – раждането на Александър. Естествено той бил радостен, но гадате-
лите още повече повдигнали неговото самочувствие, като обявили, че синът, 
роден заедно с три победи, ще бъде непобедим“33. 

Приемане на новороденото
Последното доказателство, което убеждава Филип за божествения произ-

ход на детето, са знаменията по време на раждането му. „Бях решил да не го 
отглеждам, понеже не съм го заченал аз, но тъй като виждам, че е божий пото-
мък и че раждането му има всемирно значение, то ще го отгледам в памет на 
умрялото ми дете от моята първа жена. Нека се нарече Александър“. След като 
Филип каза това, заобиколиха детето с всякакви грижи. Поставиха на главата 
му венец и го разведоха из цяла Македония, из всички нейни области“34. 

След акта на приемането от Филип, който признава, че новороденото не 
е негово, а божие творение, и след неговото наименуване идва публичното му 
признаване чрез повсеместни тържества, в които освен престолнината като ед-
накво причастни на радостта са представени Тракия и Македония: „И по цяла 
Пела, Тракия и Македония всички се окичиха с венци“35.
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Пътища на възрастта

Детство Александрово
Като се изключи споменатата липса на прилика с родителите и това, че рас-

те, нищо друго за детството на Александър не се знае. „И детето растеше, но 
по външен вид не приличаше нито на Филип, нито на Олимпиада“36. В Хро-
нографската Александрия има една немаловажна подробност, свързана с очак-
ванията на растежа, а именно – оприличаването. „Като Александър поотрасна, 
той не приличаше нито на Филип, нито на майка си Олимпиада, нито пък на 
баща си Нектонав. Александър притежаваше свой особен образ“37.

 Подробности за него научаваме едва „когато излезе от детската възраст“, 
но докога трае тя според неговата среда, не е казано. Така разказът остава впе-
чатление, че Александър не е имал детство. Подобна представа отвежда към 
сходство със съдбата на някои митични герои и божества38. 

Юношеството
В старобългарския вариант на Александрията границата между детството 

и времето за обучение е още по-неясна, тъй като веднага след дойката се спо-
менават възпитатели и учители: „С годините той израстна и започна да се учи. 
Дойка му беше сестрата на Мелант, възпитател и наставник – Леонид, учител 
по граматика – Полиник, по музика – Левкип, по земемерие – Мелеп, по крас-
норечие – Аксиаменик, по философия – Аристотел, по военно изкуство – воен-
ноначалникът. Александър изучи всички науки, а също и астрономия“39.

Юношеството е времето, през което Александър се подготвя за ролята си 
на престолонаследник, а подготовката според Плутарх означава всестранно 
обучение: „Естествено, мнозина се занимавали с него: възпитатели, педагози 
и учители. Пръв между тях бил Леонид, човек с твърд характер, сродник на 
Олимпиада. Той не се срамувал от името педагог, смятал това занятие полез-
но и достойно дело. Но другите от уважение към него и към родството му с 
Олипмиада го наричали възпитател и ръководител на Александър. А мястото 
и името педагог си присвоил Лизимах от Акарна. Той не бил особено културен, 
но понеже наричал себе си Феникс, Александър – Ахил, а Филип – Пелей, бил 
обичан и имал второто място“40.

От този цитат на Плутарх научаваме не само имената на хората, които са 
се грижили за обучението и възпитанието на Александър, а и каква е била йе-
рарахията на ролите при школовката на царския син. Оказва се, че педагог е 
по-низша степен от възпитател и учител. В същото време мястото в йерархи-
ята явно е било определяно не само по степен на подготовка, но и по родство, 
а и съобразно способностите за ласкателство, какъвто е случаят с Лизимах от 
Акарна. Може би в подобно ориентиране на самосъзнанието на владетелско-
то семейство трябва да се търсят по-късните легенди, че Филип е строител на 
Троада – мотив, който се открива в наша народна песен. Плутарх споменава за 
особените изисквания на Филип спрямо учителите и за неговата роля в обмис-
леното и целенасочено обучение на Александър: „Не се отнасял с много доверие 
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към учителите по литература и по другите предмети на общото образование. И 
понеже неговото възпитание и обучение изисквало повече труд и способности 
или според Софокъл „било работа за много ремъци и много юзди“, пратил да 
поканят най-прочутия и най-образован философ Аристотел, като определил 
висока и достойна отплата – град Стагира, откъдето произхождал Аристотел, 
бил разрушен от Филип; сега той го възстановил, изгнаниците и попадналите 
в робство негови граждани освободил и върнал.(...) За занимания Филип отре-
дил на Александър и Аристотел горичката около Миеза, свещена на нимфите41.

Доказателство за резултатността на обучението се открива в духовната 
връзка между ученик и учител, както и в отношението към последния. У Плу-
тарх е особено подчертана ролята на Аристотел, издигнат от самия ученик в 
статут на духовен баща: „Отнасял се отначало с възхищение към Аристотел и 
както сам казвал, обичал го не по-малко от своя баща, защото благодарение на 
Филип живеел, но благодарение на Аристотел живеел достойно. Но по-късно 
се изпълнил с недоверие към философа, макар не дотам, че да му стори нещо 
лошо. Обичта му обаче вече не се отличавала с особена нежност и привърза-
ност и това се възприело като признак за отчуждаване“42.

Вероятно това, че е царски син и че знанията, които му дава специално 
подбраният философ, Александър смята за уникални и предназначени един-
ствено за него или за хора с неговия стутус, са причина за по-късната му реак-
ция, предизвикана от популяризирането на Аристотеловите възгледи: „Алек-
сандър бил изучен, както изглежда, не само на етика и политика, но и на тай-
ните по-дълбоки учения, които перепатетиците изнасяли устно в тесния кръг 
на посветени, а не пред публика. Александър бил вече в Азия, когато научил, че 
Аристотел публикувал някои от тези учения. Написал му писмо, в което казвал 
откровено следното за философията: „Александър желае всичко добро на Ари-
стотел. Неправилно си постъпил, дето си издал ученията, предназначени само 
за слушане. Ами по какво ще се различавам от другите хора, ако науките, които 
съм учил, станат достояние на всички?Аз бих искал да се различавам от хората 
не по могъщество, а със знания и опит в най-ценното. Бъде здрав“. Аристотел 
успокоил засегнатото му честолюбие и се защитил, като казал, че тия науки, 
макар и да са издадени, все пак не са издадени. Наистина учението за метафи-
зиката е написано така, че не би могло да служи за учение и обучение, а само 
като помощно средство за тия, които вече са го изучили“43.

От тези думи на Плутарх се отнася впечатлението, че Александър не само е 
обучаван в знания като граматика (писмена), музика, землемерие (геометрия), 
красноречие (реторика), астрономия, етика, политика, които да го превърнат 
в просветен владетел, а е посвещаван в знания и опит, които му гарантират 
могъщество. С популяризирането на тези знания, с изнасянето им извън кръга 
на посветените, с предаването им не по устен път, а в писмена форма се убива 
убеждението за избраност, както и религиозното усещане за мистериозност. 

Резултатът от системното и многостранно обучение на Александър е в 
това, че като доразвива природния му интелект, предопределя по-нататъшните 
му интереси в областта на философията, литературата, медицината. Тази стра-
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на от същността на неговата личност доста подробно е представена у Плутарх: 
„Мисля, че най-вече Аристотел вдъхнал у Александър и интерес към медици-
ната. Както се разбира от преписката му, той се интересувал не само от теория, 
ами помагал на болните си приятели, определял им различни лечения и диети. 
Бил по природа любител на литературата и страстен читател. Смятал и често 
наричал „Илиада“ напътник на войнската добродетел. Използвал поправеното 
от Аристотел издание, носещо името „От кутията“. Според Онесикрит то ви-
наги лежало заедно с ножа под възглавницата му. Като почувстувал нужда от 
книги по време на похода в Азия, наредил Харпал да му прати и той му пратил 
съчиненията на Филаст, доста трагедии на Есхил, Софокъл и Еврипид, дити-
рамбите на Телестес и Филоксен“44.

Александровото обучение предопределя и предпочитанието му към опре-
делен тип духовни контакти: „Но вродената наклонност и любов към фило-
софията, развити у него още в най-ранна възраст, не секнали в сърцето му“45. 
Като доказателство за истинността на подобно твърдение Плутарх сочи сре-
щите и беседите на Александър с представители на различни философски шко-
ли (Анаксарх, Ксенократес, Дандамид, Калан и др.).

Други занимания от периода на Александровото възмъжаване
Възпитанието на Александър освен изучаване на посочените предмети 

включва и практически занимания по военно изкуство, които в началото ми-
нават под формата на игра, а по-късно се свеждат до поемането на конкретни 
задачи: „Момчето растеше от година на година и докато усвояваше науките, 
учеше се и да царува, сякаш обучавано от някой бог. Всеки ден, когато свърш-
ваше уроците, разделяше съучениците си на две групи и устройваше сражения. 
Като предвождаше едновременно и двете страни, отиваше при по-слабите и им 
помагаше, додето надделеят“46.

Любопитно на каква възраст е започнало обучението му, за да се каже след 
разказа за неговите възпитатели, учители, изучавани предмети и игри в извъ-
нучебното време, че той възмъжава и на 12 години му се възлагат по-сериоз-
ни задачи: „Александър възмъжаваше и когато стана на 12 години, започна да 
ходи с баща си на учения, сам се въоръжаваше, участваше в щурмовете, яздеше 
и на кон, а Филип го гледаше и казваше: „Чедо, обичам нрава ти, но мразя чер-
тите ти. Приличаш ми по характер, но външните ти черти са различни“47.

На 15-годишна възраст Александър взема участие в състезанието с колес-
ници на Олимпиадата в Писа, от където се завръща като победител. Той от 
години явно е живял с мисълта за подобна изява, защото споделя пред Филип, 
че си е приготвил коне, които сам е отгледал от малки. Когато Филип поема на 
поход срещу Бизантион, управлението на Македония и печата са поверени на 
Александър, който е на 16 години. Точно през това време той се справя с въ-
трешен конфликт: „Александър потушил въстанието на медите, превзел града 
им, изгонил варварите, заселил там хора от различни области и нарекъл града 
Александрополис“48. Псевдо-Калистен му приписва способности на мъдър ди-
пломат, чието поведение винаги е съобразено със ситуацията, затова изглежда 
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различно. Изпратен да завоюва отцепилия се град Мотона, той успява да го 
върне чрез преговори под властта на Филип. Непосредствено след това се про-
явява като независим владетел пред посланиците на Дарий: „Идете и кажете 
на Дарий. Когато Филип беше сам, плащаше ти данъци. Но тъй като му се роди 
син Александър, вече няма да ти дава, ами и тия, дето си взел, Александър ще 
дойде, ще си ги поиска обратно и ще си ги вземе“49. На същата 16-годишна въз-
раст Александър участва в битката при Херония, като проявява изключител-
на смелост – „пръв връхлита срещу свещения отряд на тиванците“. „Оттогава 
именно Филип започнал да се отнася към него с изключителна обич, дори се 
радвал, когато македонците наричали Александър цар, а Филип пълководец“50.

С какви други изпитания е белязано възмъжаването на Александър? 
Опознаването на човека е част от духовното израстване, а Александър, на-
ред с всички останали знания, усвоява чрез личен житейски опит и тайните 
на собствения си произход. Той осъзнава взаимоотношенията между Филип и 
Олимпиада като човешка драма, която има отражение и върху избора на прес-
толонаследник. Оттам и дипломатичната намеса за подобряването на тези от-
ношения или войнственото поведение, когато трябва да се изяви като покрови-
тел на майка си, помирител, арбитър, обвинител, изпълнител на наказания или 
защитник на собствените си законни права. Въпреки че провидението е дало 
отговор на Филип кой ще го наследи, той допуска в присъствието на Алексан-
дър да му бъде оспорвано правото върху престола, с което предизвиква онази 
реакция, от която проличава, че Александър е „новият Херакъл“51. 

Завършекът на Александровото възмъжаване е белязан с нови отговорно-
сти – поемането на държавната власт. „Поел на двадесет години управлението 
на държавата в момент на голямо недоброжелателство, на омраза и заплахи от 
всички страни“52. 

Семейството на Александър

Бащите на Александър.
И Плутарх, и Псевдо-Калистен не крият, че на въпроса кой е бащата на 

Александър не може да се посочи като такъв съпругът на Олимпиада. Преда-
нието свързва бременността на Олимпиада с египетския гадател Нектонав/
Нектанеб. На езика на египтяните това име звучи Нахтархаби и е на реално 
историческо лице. Както вече беше споменато, той е египетски фараон (На-
хтархаби ІІ) от дванадесетата династия. Управлява през ІV в.пр.Хр. и по негово 
време Египет е завладян от персийския цар Артаксеркс ІІІ (358-333 г. пр.Хр.). 
По исторически сведения фараонът избягва в Етиопия, а според романа за жи-
вота на Александър, който започва с разказ за Нектанеб, той се установява в 
Македония. Представен е като владетел с магически умения, които му служат, 
за да подчини на волята си мощните сили, управляващи света53. Когато обаче 
боговете му отнемат силата да въздейства на „всички световни първоначала“ 
чрез заклинания, което означава, че те са изоставили царя на египтяните, той 
си придава неузнаваем вид, и след като обикаля много страни, идва в столи-
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цата на Македония – Пела, където се представя като египетски предсказател и 
астролог. Статуята на този фараон обаче остава в Египет, а след допитване до 
оракул, върху нея е изписан следният негов отговор: „Побягналият от Египет 
могъщ защитник, старейшина, цар и владетел, ще се върне след време млад, от-
хвърлил лика и белезите на старец. Обиколил целия свят, ще се върне в равни-
ната на Египет и ще ви донесе подчинението на враговете“54. В това предсказа-
ние връзката между Нектанеб и Египет се проектира с мистична насоченост в 
бъдещето, а самият той печели в чужбина известност с гадателските си умения. 
Към този човек проявява интерес младата съпруга на Филип ІІ. „В Македония 
Нектанеб стана до такава степен известен с гадателството си, че и Олимпиада 
пожела да й гледа. Един път, когато Филип се случи на война и остсъстваше, 
прати да го повикат. Той отиде в двореца и като я видя, заплени се от хубавия 
й лик, който беше по-красив от лунния. И иначе имаше слабост към жените, та 
любовното желание заостри ума му, протегна ръка за поздрав и рече: „Бъдете 
здрава, царице на македонците!“55. В последвалите близки отношения между 
двамата Нектанеб се представя като образ-възплъщение на „ливийския бог 
Амон“. Според текста на романа Олимпиада е жертва, а гадателят няма нищо 
общо с божественото зачатие: „А след това техните събирания станаха оби-
чайни и тя беше доволна, като мислеше, че я взима змията, Амон, Херакъл и 
всебогът Дионис (...) Тъй Нектанеб мамеше Олимпиада и тя се събираше като с 
бог с един развратен човек, само дето беше египетски цар“56. Този човек, както 
вече беше споменато, изражда своето (и на Олимпиада) дете. Благодарение на 
астрологическите си познания той има особена заслуга за раждането не просто 
на човек с велика съдба, а на владетел на света. 

Гадателят остава да живее в царството на Филип. С израстването на Алек-
сандър отношенията му с Нектанеб, който се обръща към него с „чедо“, при-
добиват обрат, предопределен от съдбата. Захвърлен от Александър в скалист 
дол, преди да издъхне, Нектанеб споделя: „Не е възможно смъртен да надмогне 
това, което му е писано. Защото се допитах за съдбата си и открих, че трябва 
да погина от ръката на собственото си дете. И не убягнах ористта, и погинах 
от твоята ръка“. Рече Александър: „Та аз твой син ли съм?“ Рече му: „Да, чедо“. 
Той рече: „Как стана това?“ И Нектанеб му разказа за бягството от Египет и как 
влязъл при Олимпиада като бог Амон и как се събрал с нея. И докато разказва-
ше тия неща, издъхна“57.

След отцеубийството Александър се поддава на чувства, които са описани 
така: „Изпита обич към родителя си и каза: „Не стори добре, татко, какъвто 
казваш, че си ми, дето не сподели с мене приживе твоето деяние, та да позна-
вам родителя си и да се отнасям към него с подобаваща взаимност, ами го пази 
в тайна до смъртта, която е заслужено възмездие за всички твои хитрини и за 
това, дето си мамил Филип и Олимпиада. Мене ме боли от това, дето ти сторих, 
татко. Но съм невинен. Ти сам си си виновен за твоята кончина. Ще вдигна тя-
лото ти на рамене, ще го отнеса на майка си, ще й разкажа какво се случи и ще 
я посъветвам да се погрижи за твоето погребение“58.

Синът, понесъл „благородно“ на раменете си убития от него „родител“, е 
този, който, според ракзаза на Псевдо-Калистен, отваря очите на майка си за 
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истината. „Като влезе при майка си, разказа й всичко, което научи от него, и 
настоя да получи погребение. А тя се удиви и разбра, че мамена от магиите му, 
е постъпила неразумно, като му се е предала в ръцете. Но уреди подобаващо 
погребение на Нектанеб, направи му гроб и го положи в него“59. Така майка и 
син са посветени в тайната за човешкия произход на Александър, но това не 
означава, че се отказват от идеята за „божествения произход“. Друга е версията 
на Плутарх за посвещаването на Александър в тайната на неговото зачатие: 
„Олимпиада, според Ератостен, като изпращала Александър на поход и понеже 
открила единствено на него тайната на раждането му, поръчала да се стреми 
към дела, достойни за неговия произход“60. Потвърждение на тази „истина“ за 
своята поява на бял свят Александър ще открие по-късно в Египет. По време на 
похода си в Африка той се натъква на доказателства за произхода си и своята 
египетска генеалогия.

“Александър видя в Мемфис свещена статуя от чер камък, която носеше 
следния надпис на основата си: „Побягналият цар ще дойде отново в Египет, 
и ще бъде не стар, а млад, и ще подчини нашите врагове, персите“. Запита чия 
е тая статуя. Пророците рекоха: „Това е статуята на последния наш цар Нек-
танеб. Когато персите дойдоха да завоюват Египет, той се възползва от своята 
дарба на маг и видя, че египетските богове водят чуждата войска срещу Египет 
и като разбра тяхното предателство, избяга. Ние го търсихме и попитахме бо-
говете къде е нашият цар. Богът на светилището на Синопий ни прорица, че 
царят, който избяга, ще се върне отново в Египет, но не стар, а млад, и ще под-
чини нашите врагове персите. Като чу това, Александър скочи при статуята, 
обгърна я и каза: „Моят баща е това и аз съм негов син. Истина е това, което 
предава прорицанието“61.

В Египет Александър е приет като живо доказателство на сбъднатото про-
рочество, което пък недвусмислено го прави законен наследник на властта. Са-
мият Александър отива не да граби, а да ги освободи от персите и да гради с 
парите на египтяните. Макар да се убеждава, че казаното от Нектанеб (потвър-
дено и от жреците в Египет) е вярно, Александър никога не се самоназовава 
негов син. 

Филип ІІ 
Когато представяме семейството на Александър, би трябвало да уточним, 

че в духа на тогавашната традиция, съобразена с разбирания за държавниче-
ски потребности, Филип ІІ имал няколко законни брака, както и съжителства с 
жени, които не са узаконени като брак, но от които има деца. Тази подробност 
е необходима дотолкова, доколкото дава възможност да се осмислят сложните 
вътрешносемейни отношения между съпруга и неговите съпруги, между роди-
тели и деца, между самите деца, които са от различни бракове и извънбрачни 
връзки. По-всяка вероятност полигамността на царя прави живота в царския 
двор на Пела много по-сложен, отколкото ни го представя животописа на Алек-
сандър, където в центъра на разказа са Филип и Олимпиада и където много ла-
конично са загатнати брачните конфликти, произтичащи от многоженството 
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и наличието на множество наследници. Митичният корен в родовия произход 
на Олимпиада не я превръща в първа, най-значима или най-облагодетелствана 
откъм внимание съпруга.

Браковете, извънбрачните връзки и наследници на Филип ІІ са бегло спо-
менати в античните трудове – исторически и художествени. Съвременните бо-
гато документирани исторически изследвания дават една по-пълна предста-
ва за семейната среда на Александър. Според Иван Богданов първият брак на 
Филип ІІ е сключен през 360 г.пр.Хр. Той се жени за Фила, дъщеря на Дерда, 
княз на Елимея (автономна област на границата с Тесалия). От нея е и пър-
вородният му син Каран, който расте в родината на майка си – Елимея. През 
следващата 359 г.пр.Хр. Филип ІІ се жени за Аудата, дъщеря на Бардила – вожд 
на илирите. През 358 г. от този брак се ражда Кинана (Кина) и пак тогава (358 г. 
пр. Хр.) Филип ІІ има извънбрачен син от Филипа, жена от Лариса. Детето, 
наречено Аридей, е отглеждано, възпитавано и обучавано в Пела, в царския 
дворец, където същите грижи се полагат и за Кинана. След време тя е омъжена 
за Аминта (племеник на баща й), от когото има дъщеря Адея (Евридика). Тази 
внучка на Филип ІІ след смъртта на Александър Велики е омъжена за Аридей, 
извънбрачния син на Филип ІІ, който е провъзгласен във Вавилон за цар под 
името Аридей-Филип ІІІ.

През 357 г.пр.Хр. Филип ІІ сключва законен, достоен за митичния му про-
изход брак с Олимпиада, от който през 356 г. се ражда син – Александър, а през 
353 г. – дъщеря, наречена Клеопатра. Още с раждането си тя е обречена за съ-
пруга на вуйчо си – Александър Молоски, брат на Олимпиада. Този брак, който 
бил осъществен, имал за цел да закрепи връзките между Аргеадите и Еакидите. 
През 346 г.пр.Хр. Филип ІІ се сдобива с още една дъщеря – Тесалоника. Нейна 
майка е тесалийката Никесиполита, която умира наскоро след раждането. Де-
тето е отгледано в Пела. Омъжва се за Касандър, най-младият син на Антипа-
тър, а чрез брака си придобива статут на македонска царица. 

Поредния си политически брак Филип ІІ сключва през 339 г.пр.Хр., като се 
жени за Меда, дъщерята на гетския цар Котела. Няма деца от нея. Последни-
ят Филипов брак е от 337 г.пр.Хр., когато взема за законна съпруга Клеопатра, 
внучка на Атала, военачалник от стар местен род. От тази връзка се ражда дъ-
щеря Европа, вероятно през 336 г., защото се споменава, че още като пеленаче 
става жертва на трагични събития в двореца след внезапната смърт на Филип 
ІІ. И така, в живота на Филип се споменава за 7 жени, от които той има трима 
сина (Каран, Аридей и Александър) и четири дъщери (Кинана, Клеопатра, Те-
салоника, Европа)62. 

Появяват се обаче и допълнителни данни за деца на Филип ІІ. Когато дава 
име на Олимпиадиния син, той признава, че изборът му е емоционален. Алек-
сандър (според текста на Псевдо-Калистен) се е наричал покойният син от 
първата жена на Филип. Коя е тя и кога е живял и починал този син не се казва. 
Преданието приписва бащинство на Филип и върху още един син – Птолемей, 
полководец и близък съратник на Александър Велики: „Той бил свързан с царя 
чрез кръвно родство, твърдят даже, че той бил син на Филип и, без съмнение, 
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син на негова наложница“63. Грижите, които Александър проявява, когато в 
Индия Птолемей е смъртоносно покосен от ухаване на змия, свидетелстват за 
братско отношение. То може би се дължи и на откровението на Олимпиада 
пред Александър, която го запознава с истинския произход на Птолемей64. 

Структурата и съставът на това семейство предопределят конфликтите, 
чийто най-сериозен мотив е борбата за престола. Наследството върху властта е 
родовата ценност, към която не са безразлични нито Олимпиада, нито нейният 
син. Споменатите полу-братята и полу-сестрите на Александър след неговата 
смърт имат немаловажна роля в борбите за властта. Това Филипово семейство 
на практика се оказва пряк наследник на завоюваните от Александър земи, тъй 
като приживе той не дочаква наследник.

* * *
На фона на това сложно по състав семейство, отношенията между Филип, 

Олимпиада и Александър се открояват със своеобразието си, а то е обусловено 
от божествената намеса. Самият македонски цар, приемайки детето на Олим-
пиада непосредствено след неговото раждане, както вече беше казано, изрича 
знаменателното признание „не съм го заченал аз“. Филип получава и открове-
ния на сън и видения на яве относно божеството-създател. Той е поставен в 
ситуация, сходна с онази на библейски герои, избрани да отгледат в земни ус-
ловия потомците на божества. Тази своя съдба Филип приема противоречиво 
и тя бележи изцяло по-нататъшното му отношение към божествения потомък 
и неговата майка. До знаменията в деня на раждането той не е убеден нито в 
божествения произход на заченатото, нито в това, че трябва да поеме ролята на 
баща. В думите, с които приема детето, се прокрадва нещо много съществено. 
За Филип отрочето на Олимпиада е божий дар, който трябва да го възмезди 
за загубата на покойния му син. Чрез унаследяване на името Александър това 
дете като че ли е продължение на един предишен земен живот. До смъртта си 
Филип, който отглежда Александър като свой син и го нарича „чедо“, не прес-
тава да се терзае от противоречиви чувства към него. Те са подклаждани от 
външния вид на Александър, който не показва никаква прилика с Филип и се 
възприема като доказателство на мълвата за прелюбодейството на Олимпиада. 

От страна на Александър не „бащинството“ е причина за обтягане на от-
ношенията му с Филип, дори след като той вече е научил тайната на египет-
ския гадател. Истинската причина е в отношението на македонския цар към 
Олимпиада, изразено чрез поредния брак и евентуалните му отражения върху 
престолонаследието65. Между Александър и Филип по време на сватбения пир 
се разразява конфликт, след който по думите на Плутарх Александър отвежда 
майка си в Епир, а самият той отива при илирите66. Този много показателен за 
семейните взаимоотношенията факт не е споменат в „Романа за Александър“. 
Там обаче доста подробно е описано настъпилото отчуждение и цялата слож-
ност при общуването между Филип и Александър, намерила отражение и в 
обръщенията им един към друг. „След няколко дена влезе при баща си и каза: 
„Филипе! Наричам те с името ти, за да не ти бъде неприятно, ако те нарека 
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„татко“. Влязох при тебе не като син, а като приятел, който иска да посредничи 
и да те защити пред жена ти Олимпиада за неправдите, дето й стори, без да те е 
обидила с нещо. (…) Александър излезе от Филип, отиде при майка си и каза: 
„Майко, недей да се възмущаваш от това, дето ти стори Филип, защото той не 
знае за твоята грешка, но аз мога да те изоблича. Затова иди първа при него. 
Редно е жената да се подчинява на мъжа“. Така рече, вдигна майка си, отведе 
я при Филип и каза: „Татко“! Сега те наричам „татко“, тъй като и ти послуша 
своя син. Дълго увещавах майка си да забрави твоите грешки и ето я тук. Пре-
гърнете се сега пред мене. Не е срамно, защото от вас съм се родил“. Така рече 
Алексаднър и помири родителите си и всички македонци му се възхищаваха“67.

Според текста на Псевдо-Калистен цялата истина за брачните отношения е 
известна първо и единствено на Александър и той умело я използва в името на 
една привидна семейна хармония. От силната позиция на посветения в тайната 
той приема Филип за свой баща по собствен избор и поради необходимостта 
от законна лигитимация както в двора на Пела, така и по отношение на оста-
налите владетелски дворове. И като престолонаследник (пред посланиците на 
Дарий), и по-късно като владетел той се самоопределя в документи и писма 
като „Цар Александър, син на Филип и на Олимпиада“, „Александър, син на 
Филип и на майка си Олимпиада“68.

На смъртното си ложе Александър се обръща към Филип с думите: „Ида, 
татко, да дам отплата на враговете ти. Бъди жив, царю, и нека името ти бъде 
безсмъртно“69. Александър прави много за обезсмъртяването на Филип, като 
го включва в пантеона на почитаните герои. В завещанието си той нарежда на 
наследниците си да издигнат храмове в Илирия и в Египет, в които редом със 
статуите на Амон, Херакъл и Атина нарежда да бъдат поставени изображени-
ята на Филип и Олимпиада, както и неговото. Впрочем в Македония Алексан-
дър издига храм върху гроба на Филип след погребението му, което може би 
означава, че още тогава е положено началото на обезсмъртяването му. Израз 
на почит не само към Филип, а към целия негов древен род е и фактът, че на 
смъртното си ложе Александър завещава на своя народ да тачи празника на 
Аргеадите. Друго доказателство за историческа обвързаност с този род Алек-
сандър дава и чрез личния си пример да приема по наследство имената на не-
говите предци за своите потомци.

Бащинството на Боговете
Във връзка с божествената генеалогия (произход и предци) на Александър 

особен интерес в античните текстове предизвикват епизодите, в които самото 
божество потвърждава бащинството си. Александър получава потвърждение 
за собствения си произход и за истинския си създател по най-престижния и 
достоверен по негово време начин – чрез среща с божеството в неговия храм с 
посредничеството на жреци и оракули. Едва след подобни признания и доказа-
телства Александър започва да се самоназовава син на божество, което посоч-
ва поименно. Въпросът за божествената генеалогия, който е въпрос на доказан 
произход, би трябвало да не се смесва с въпроса за обожествяването като по-
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литическа практика, както и с този дали обожествените чрез механизмите на 
властта вярват или не вярват в своята божественост, или я приемат и налагат 
с определана цел. Не по-маловажно при изследване на политическия аспект 
на обожествяването е и отношението на останалите към този акт – дали то се 
основава на вяра, на политическа необходимост или на принуда, наложена в 
името на нечия мания за величие.

Бележки

1  Данчов, Н. г. и Ив. г. Данчов, Българска енциклопедия. С., 1936, с. 34. Богданов, 
Ив. Александър Македонски. С., 1988. Язова, Я. Александър Македонски. С., 2004. Ди-
митров, Б. Българите и Александър Македонски. С., 2001. 

2  Диодор, „Историческая библиотека“ книга ХVІІ. – В: Арриан. Поход Алексан-
дра. Москва – Лелинград, 1962, с. 294.

3  Плутарх, Успоредни животописи. С., 1981, с. 22. Вж. също с. 23.
4  Псевдо-Калистен, Животът на Александър Македонски. – В: Антични романи, 

С., 1981, с. 80.
5  Животът на Александър Македонски. Александрия. Хронографска редакция, С., 

1994, с. 24. Пак там, с. 25: „Господарке, за да си сигурна, че богът влиза, появата му ще 
бъде предшествувана от следното знамение. Видиш ли някоя вечер, както си върху ло-
жето си, да пълзи към теб змия, заповядай на всички да излязат. Не изгасяй светлината 
от светилника, който сега ще подготвя за загори в чест на бога. (...) Покрий лицето си 
и очаквай бога, когото на сън си видяла да идва при теб“. Змията в старобългарската 
версия на Александрията не е превъплъщение на бога, а вестител за неговата поява.

6  Животът на Александър Македонски. Александрия. Хронографска редакция... 
с. 27–28.

7  Има още едно споменаване на този образ – в епизода, предхождащ раждането 
на Александър, когато пред очите на Филип от птице яйце излиза змийче. Като че ли не 
се прави разлика на генетична основа между змия и змей, защото при тълкуването на 
знамението е казано: „Змията, прочее е царски символ. Яйцето, от което излезе змеят, 
е модел на света“. Вж. Животът на Александър Македонски. Александрия... с. 28. Вж. 
също с. 29.

8  Беновска-Събкова, М. Змеят в българския фолклор. С., 1992 и посочените там 
извори и литература.

9  Кун, Н. А. Старогръцки легенди и митове. С., 1967, с. 84–95 (от Девкалион до 
Еак), 129–167 (Херкулес). Аргеади, клон от илирийски племена, топомци на Аргей. 
Около VІІ в.пр.Хр. този род напуска района на Орестида (дн. Костурско езеро в източ-
ната част на масива Пинд) и се насочва на изток. Заедно с тях, според Херодот (VІІІ, 
43), в източна посока се движат и македонските им съседи. Мигрантите заемат Пиерия 
и изтласкват оттам коренното тракийско население пиерите. Според Хезиод Пиерия 
е областта, в която той споменава македоните. Аргеадите разширяват властта си над 
западната част на термийския залив (дн. Солунски залив), завладяват и територията на 
тракийското племе ботиеи. Заетата област отговаря на онази, която у Омир е назована 
Ематия. Аргеадите подчиняват и други тракийски племена между реките Аксий (Вар-

Гатя Симеонова • Александър – живот преди живота и живот след смъртта



454 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

дар) и Халиакмон (Бистрица). Най-ранното споменаване на тази династия се среща 
у Херодот (VІІІ, 137 и сл.) и у Тукидит (ІІ, 99,3), където се разказва легендата за Теме-
нидите и за Пердика. Последният избягал от Аргос в Македония и поставил началото 
на властта на Аргеадите. Краят на тази владетелска династия се свързва с името на 
Александър ІІІ Велики и с неговите наследници“. – В: Кратка енциклопедия „Тракийска 
древност“. С., 1993, с. 21. Антропонимът Аргей или топонимът Аргос дават името на 
династията? 

10  Богданов, Ив. Александър Македонски. С., 1988, с. 10. Вж. също с. 7 – 40.
11  Според бележките към Псевдо-Калистен, Животът на Александър Македон-

ски. – Антични романи, С., 1981, с. 422, Нахтархаби ІІ е реално историческо лице, фа-
раон от ХІІ династия, последен неин владетел и последен фараон. Живял и управлявал 
през ІV в.пр.Хр. Управлението му било прекъснато от завоеванието на персийския цар 
Артаксеркс (358-333 г.пр.Хр.). Фараонът, чието име на гръцки взучи Нектанеб, а в пре-
вод на старобългарски Нектонав, според исторически изследвания избягва в Етиопия, 
а не в Македония.

12  Бертельс, Е.Э. Роман об Александре и его главные версии на востоке. Москва-
Ленинград, 1948, с. 12-13. Вж. също с. 11–14, а по принцип примери от различните по-
ети се срещат в целия труд, представен подробно в друга глава на същото изследване.

13  Плутарх, Цит. съч., с. 22.
14  Плутарх, Цит. съч., с. 22.
15  Плутарх, Цит.съч., с. 22. Вж. също с. 23.
16  Пак там, с. 79.
17  Псевдо-Калистен, Животът на Александър Велики. – В: Антични романи, С., 

1981, с. 80. Вж също Животът на Александър Македонски. Александрия. Хронографска 
редакция, С.,1994, с. 24.

18  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 80.
19  Животът на Александър Македонски... с. 25.
20  Псевдо-Калистен, Цит. съч., с. 80-81.
21  Животът на Александър… с. 27. Пак там, с. 26: „А самият аз завързах писмо и 

го запечатах с моя печат – златен пръстен с камък. Върху камъка бяха гравирани слън-
чевият лик, глава на лъв и копие“.

22  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 81. Цитатът по-горе е от същата страница.
23  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 81. Цитатът по-горе в същия абзац е също от с. 

81.
24  Животът на Александър… с. 27.
25  Животът на Александър… с. 27. 
26  Животът на Александър… с. 28.
27  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 81.
28  Животът на Александър… с. 28. Същият епизод у Псевдо-Калистен, Цит.съч., 

с. 82.
29  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 82-83.
30  Животът на Александър… с. 29.
31  Плутарх, Цит.съч., с. 23.
32  Псевдо-Калистен, Цит. съч., с. 83.
33  Плутарх, Цит.съч., с. 23.
34  Животът на Александър... с. 29.
35  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 83.

Гатя Симеонова • Александър – живот преди живота и живот след смъртта



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 455

36  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 83.
37  Животът на Александър… с. 29.
38  По подобен начин без детство изглеждат ранните години на Орфен, Уфрен, 

Фърклен в песните от „Веда Словена“. Нищо или почти нищо не се знае за детството 
на Иисус Христос.

39  Животът на Александър… с. 30.
40  Плутарх, Цит.съч., с. 25. Още за обучението на Александър виж у Псевдо-Ка-

листен, Цит.съч., с. 83, където има различия в имената на учители и възпитатели: „Ко-
гато излезе от детската възраст, стана му педагог Леонидас, възпитател Леуконидес, 
учител в писмената Полинейкес от Пела, по музика Алкип от Лемнос, по геометрия 
пелопонесецът Менип, по риторика атинянинът Аристоменес, по философия Аристо-
тел от Милет“. 

41  Плутарх, Цит.съч., с. 26.
42  Плутарх, Цит.съч., с. 27.
43  Плутарх, Цит.съч., с. 27.
44  Плутарх, Цит.съч., с. 27.
45  Плутарх, Цит.съч., с. 27.
46  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 83.
47  Псевдо-Калистен,Цит.съч., с. 83.
48  Плутарх, Цит.съч., с. 27.
49  Псевдо-Калистен,Цит.съч., с. 88. Вж. също с.86-87.
50  Плутарх, Цит.съч., с. 27.
51  Плутарх, Цит.съч., с. 28. На въпроса на Филип към оракула в Делфи кой ще 

царува след него, отговорът е: „Този, който премине през центъра на Пела, яхнал коня 
Буцефал“. (...) Като чу предсказанието, Филип зачака да се появи новият Херакъл“. На 
14-годишна възраст според „Романа за Александър“ (на15-годишна възраст според 
Хронографската Александрия) Александър открива затворения в клетка кон-човеко-
ядец, яхва го и така сбъдва предсказанието на оракула. Филип го посреща с думите: 
„Бъди поздравен, Александре, повелителю на света“. Вж. Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 
85 и Животът на Александър, Цит.съч., с. 32.

52  Плутарх, Цит.съч., с. 29.
53  Псевдо-Калистен, Животът на Александър Велики. – В: Антични романи, С., 

1981, с. 77: „Премъдрите египтяни, потомци на боговете, които установиха размерите 
на сушата, укротиха вълните на морето, измериха реката Нил, установиха разположе-
нието на небестните светила, откриха и предадоха на поколенията още едно умение 
– магията. Казват, че Нектанеб, последният египетски цар, след когото Египет загуби 
авторитета си в това отношение, надвишавал всички с магическите си умения. С една 
дума той можеше да направи подвластни всички световни първоначала“.

54  Пак там, с. 78.
55  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 78.
56  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 80.
57  Псевдо-Калистен, Цит.съч, с. 84.
58  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 84.
59  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 84.

Гатя Симеонова • Александър – живот преди живота и живот след смъртта



456 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

60  Плутарх, Цит.съч., с. 23.
61  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 96. Пак там, с. 96: „Александър вдигна войската и 

бързо потегли навътре в Египет... Във всеки град го посрещаха пророците, които носе-
ха изображенията на боговете си и го наричаха новият Сесонхосис, владетел на света. 
Като пристигна в Мемфис, тронясаха го в тронната зала на храма на египетския Хефест 
и го облякоха като египетски цар. (...) След тия думи поиска на него да дадат данъците, 
които бяха приготвени за Дарий, и рече следното: „Дайте ми данъците, не за да ги внеса 
в собствената си каса, а за да ги употребя за вашия град Александрия, който е в Египет 
и който ще стане столица на целия свят“. Това рече, а египтяните му дадоха от сърце 
много пари и го изпратиха с много почести през Пелузий“. 

62  Богданов, Ив. Александър Македонски, С., 1988, с. 34-41.
63  Квинт Курций Руф, Цит.съч., с. 399. Пак там, с. 399: „Той бил телохранител на 

царя, най-смелият боец и още по-ценен помощник в мирно време; той владеел умере-
ността на гражданския деец, бил приятен за общуване, лесно достъпен, и в него няма-
ло и следа от царско високомерие. Трудно било да се каже на кого бил по-скъп – на царя 
или на народа. Сега за пръв път той имал възможност да научи за чувствата на своите 
към него: със своята любов към него по време на бедата му, македонците предначер-
тали неговата по-нататъшна славна съдба. По отношение на Птолемей те проявили не 
по-малко грижи, отколкото за царя, и царят, уморен от сражение и тревоги, не се отде-
лял от него и даже заподявал да пренесат в палатката му своята постеля“.

64  Квинт Курций Руф, Цит. съч., с. 401. Псевдо-Калистен, Цит. съч., с. 150.
65  Животът на Александър Македонски. Александрия. Хронографска редакция, 

С., 1994, с. 35-36. Вж. също Псевдо-Калистен, Животът на Александър Македонски. – В: 
Антични романи, С., 1981, с. 87: „Филипе, недей да се огорчаваш и да се разстройваш. 
Нека ти върне доброто настроение твоята млада съпруга, която ще ти роди синове, за-
ченати не в прелюбодейство, а законни деца, които ще имат твоите черти“. Според ста-
робългарския превод на т.нар. Хронографска Александрия Лисий е брат на Клеопатра, 
а според гръцката версия на Псевдо-Калистен, преведена през ХХ в. на новобългарски, 
думите са вложени в устата на шут (Лизиас). Знаем, че начинът да се изрече в онези 
времена истината е, тя да прозвучи от устата на смешника. Същевременно обвързване-
то й със шута я прави някак двусмислена, а оттам не съвсем вярна.

66  Плутарх, Цит.съч., с. 28. Събитията са от 337 г. пр.Хр. и са споменати в бележ-
ките към Животът на Александър Македонски. Александрия. Хронографска редакция, 
С., 1994, с. 132-133, бел. 47.

67  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 88. За Филип като баща на Александър вж. също 
с. 81-86. Животът на Александър... с. 29.

68  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 88,99,112.
69  Псевдо-Калистен, Цит.съч., с. 89. За волята на Александър да се издигнат хра-

мове, в които да се поставят и статуи на Филип вж пак там, с. 152. За храма над гроба 
на Филип вж. пак там, с. 90.

Пълният текст на студията можете да прочетете в елекронен вариант 
– вж. съответния раздел в мултимедията. (Бел. р.)

Гатя Симеонова • Александър – живот преди живота и живот след смъртта
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Йон Мирча

Йон Мирча е роден на 1 септември 1947 в Сармаш, Трансилвания. Завършил е ру
мънска и италианска филология в Университета в Клуж. Поет, публицист, преводач, 
критик, киносценарист, драматург. Автор на голям брой книги. Негови стихове са 
превеждани на повече от 15 езика. Носител на редица румънски и международни ли
тературни награди. Организирал поетически форуми в Румъния и някои европейски 
страни.

 О. Ст.

С ВРЕМЕТО И ТВОИТЕ ОЧИ...

С времето и твоите очи
ще станат като две потъмнели глухарчета.
По-добре слез в Тишината първозданна.
Заспиш ли с лице към Небето,
непременно ще чуеш звука
на пространството празно между световете.
Но шума на брястовете –
с нежната им като рогца на охлюви кожа,
сигурно няма да чуеш.
В него се крие твоят вечен сън.

С времето и твоите очи
ще станат като две потъмнели глухарчета...

И ЦЯЛОТО НЕБЕ...

Когато духнеш бялото кълбо,
ще се разтърси цялото.
Ще полети из въздуха,
подобно звезден прах.
В нощта,
в съня си ще приемеш
други форми –
на вятър,
на дихание,
на думи и желания,
на светли спомени.

А цялото небе ще заприлича
на кълбото на глухарчето,
отдавна потъмняло.
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СТАРЕЦЪТ ОТ ХАМАНДЖИЯ

Старец от Хаманджия –
сив като пепел под светлината алена,
истинска вкаменелост от праисторическо време.
По-стар е от костенурките,
отчаяни от своята възраст.
Те се обръщат по гръб –
дано смъртта най-после ги грабне.
Сега той ме докосва и плахо ми шепне:
 – Младо момче, не виждаш ли как
от тази длан вече пламъци се издигат?

ВРЕМЕ ЗА НЕВИННОСТ

Времето за невинност
започва
под светлината магнетична
на Луната
и скоро ще завърши пак
под нея.
Като звяр предпазлив,
но упорит и умен,
дебнещ от разстояние
детето.

А то е заспало
дълбоко
под дървото огромно
от закалена стомана.

СТИХОВЕ С ПУШКА

Ето го и дулото на пушката –
пусне ли корени в калната земя,
ще превърне куршумите в цвят,
цвят от стомана –
букет от могила надгробна.

Родино,
майчице свята,
виж войника,
зърнал своята смърт
в светлината пречистена,
своята смърт за Родината
свидна.

Йон Мирча • Поезия
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МЕЛНИЧКА ЗА КАФЕ

Онази сутрин, останал сам, заслушах се
в неясното бърборене на мелничката за кафе. 
Потънах
в живителните аромати (дори съзрях мулатката,
излязла от морето).
Притиснах с длан капачето на мелничката –
усетих как трепета й лек през мене преминава.
Накрая уж изчезна,
но като гръм внезапен
чух гласове и чужда реч.
Вериги задрънчаха, камшик свистеше – 
разцепил храстите. Нарастващ шум
като от дъжд проливен.
Дочух и изстрели ведно с плача
на стигнатата плячка.
И още дълго тракаха веригите
след тази върволица от гласове и викове.
От запад се разнасяше неспирен
лай на псета. Господи! –
помислих си. – Там, в Етиопия
или в Колумбия, преди не знам си колко векове –
набързо превъртян пред мене кадър. Фрагмент нелеп,
навярно регистриран в паметта
на младите тогава кафеени дръвчета. 

И ето че сле толкова години
зърната от кафе и мелничката от кафе и мелничката моя
възпроизвеждат сякаш от архивна лента
смъртта на някакъв човек, преследван там –
в Колумбия или пък в Етиопия.
Додето пиех своето кафе
отново си представих гигантското дърво
и златния питон по него бавно да пълзи
към онова човече, от страх обзето. 
И как смъртта се виеше
нагоре,
и до върха достигна,
тъкмо дотам, където плодовете се сливаха с Небето.

Превод 
от 
румънски:
Огнян
Стамболиев

Йон Мирча • Поезия
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БЕТИ АЛВЕР – ЕСТОНСКАТА АНА АХМАТОВА

Уникалният поетичен талант нарежда Бети Алвер (1906– 1989) сред големите 
поетеси на ХХ век. В зенита на дните си, по време на Перестройката през 1986 г., 
тя изненада читателите със стихосбирката си „Корали в реката Емайъги“, 
посрещната като истинско събитие в културния живот на Естония. „Жива кла-
сика“ – така определи поезията й известният естонски писател – неин страстен 
почитател и изследовател, Айн Каалеп. Съдбата на естонската поетеса е близка 
до тази на великата й руска съвременничка Ана Ахматова. В годините на жес-
токия сталински терор (Естония е поробена от руснаците през 1940 година) из-
губва мъжа си, талантливия поет Хейти Талви, убит от съветските комунисти 
в сибирски концлагер. До 1966 година живее в изолация, за да изненада чита-
телите със сборника стихотворения и поеми „Звезден час“. През този дълъг пе-
риод Б. Алвер черпи сили и душевно равновесие в преводите на руски и немски 
поети (Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Гьоте, Хайне и др.), като сред тях особено 
място ще заеме първият и блестящ естонски превод на „Евгений Онегин“ от 
Пушкин. Петтомната казионна съветска литературна енциклопедия й отделя 
едва няколко реда. Родена е на 23 ноември 1906 г. (под благородния и честен 
знак на Стрелеца, а истинското й име е Елизабет Леник) в Йъгева. След гим-
назията завършва литература в прочутия най-стар университет на Естония, в 
град Тарту. Започва да печатата съвсем млада, една 19-годишна. Първата й кни-
га е романът „Любовницата на вятъра“ (1927). Следват разказът „Инвалидите“ 
(1930), поемата „Песен за бялата врана“ (1931) и вторият й роман – „Комедия на 
нищетата“ (1935). През 1936 г. е истинският голям дебют – поетичният сборник 
„Прах и огън“, забелязан от критиката и читателите в малката прибалтийска 
страна: „ражда се една голяма естонска поетеса – Бети Алвер „, пише в един 
от тогавашните вестници в Талин. Б. Алвер се изявява като голяма, завършена 
поетеса още в първата си книга. Като съединява Sacre avec Profane – Възвишено-
то със Земното, тя за първи път въвежда в естонската поезия „осветеността на 
делника“, опоетизира живота на „малкия човек“, търси истинските стойности 
в живота, смесва трагичното с комичното, пренебрегва каноните, границите и 
преградите. Създава свой съвсем нов, оригинален поетичен език и успява! През 
30-те години на миналия век стиховете на Б. Алвер удивляват със своето сво-
еобразие и модерност, а през 60-те, през периода на „временното затопляне“ 
след жестоките сталински десетилетия, оказва силно влияние върху естонската 
поезия – влияние, което въпреки комунистическия диктат, се чувства чак до 
80-те години. Критиката определя поезията й като „философска“, „социална“ 
и „по-малко лирична“ и „съвсем неженска“... Ако разгърнем някои литератур-
ните списания ще прочетем такива оценки: „Поезията на Бети Алвер е про-
никната от дълбок хуманизъм. В иронията й, подобна на студен душ, а също 
и в притаената й самоирония се таи искрено съчувствие към всичко живо...“; 
или: „Опростената трактовка от нормативната съветска критика на поезията на 
Бети Алвер от следвоенните години, когато Естония е под съветско робство, не 
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дава представа за мащабите на истинския талант на тази голяма поетеса...“ Без 
съмнение, верни твърдения. Проблемът за времето и неговата относителност, 
раздвижената и усложнена представа за света е в дълбока вътрешна връзка с 
творческия дух и търсенията на тази забележителна майсторка на поетиченото 
слово. Като смесва Възвишеното и Низкото, тя опоетизира всичко, до което пе-
рото й се докосва. И както казва един от естонските й критици, „За Бети Алвер 
Раят може да се намери дори на бедната и прашна улица“. В известен смисъл 
тя изразява онзи дух, носител на който в онези години в немската проза е бил 
Томас Ман, автор, който също се вълнува от вечната тема за Времето и Героя. В 
тази особена и непригладена поезия временните пластове текат в единен, общ 
поток, пред който еднакво равни са и Огънят и Пепелта, и Небето и звездите; и 
яркият корал, и всички земни твари...

       Огнян Стамболиев

Бети Алвер
(1906 – 1989) 

 

БАГРИ ОТ ЖИВОТА 
 (Elihelbed)

Все търсех точното число,
делях неотделимото,
додето тихо се досетих,
че на съдбата сумата намираш,
щом умножиш потока мълнии
по тъмните целувки на смъртта
в живота си,
и мигове неповторими,
с онази болка, в тебе тътнеща.

ПЕДИЯ1

 (Pedja)

Там, дето върбите свеждат клони,
на Педия водите проблясват.
Изтичвам на кея, щом гняв ме подгони,
да светне добро в очите ми.
Дали в стаите – пещери древни,
души ме шетня и грубост?
Пълзенето – в блато всекидневно

1 Pedja (ест.) – река в Естония, в Йъгева, родното място на поетесата. – Б.пр.

Огнян Стамболиев • Бети Алвер
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или жалба по изгубена хубост?
Педия! Педия! Брегове от пясък –
по тях стривам с нозе мрачината.
Твоите нощи с криле от блясък,
тихо отмиват от мен злината.
Огорчените думи леко излитат –
с чудни пръсти стопена пряспа.
Възможности нови привличат –
ускореният пулс бие ясно.
Но ето – дочувам сирена отсреща.
Мъгла над горите се плъзва.
Тичам задъхана – пак към клетката
от ядове и плач – да се смръзнеш.
И тъмна злост бавно връхлита –
из мъртво огнище в пепелта ровя.
Но защо?... Аз съм там при върбите!
Педия – моя свидна опора!

ЕКСТАЗ
 (Ekstaas)

Бъди сигурен – под нозете,
ако прегради не сринеш,
без сили оставаш – несретен,
а може и сам да погинеш.
Апетитът с ядене идва –
пред всяка опасност да тръпнеш?
Не бой се, душа, пред надвиснала гибел,
ключа на вратата не врътвай!
Страхотно въртят се ледени вихри.
В нощта изникват върхове сиви.
За долините прозираш истината
в гласовете на зверове диви.
Увиснал над безпощадна пропаст,
стискаш в зъби сърце смело.
Като скалата нека си опак –
но хищниците глава ще скланят пред тебе.

АСОЦИАЦИИ
 (Sidemed)

Влечение към едната лудост –
да освободиш може би духа?
Не се и надявай на чудо –
земята винаги ще си е земя.

Бети Алвер • Поезия
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Открий онова, което трогва,
от живи и мъртви прави едно.
Как всичко всъщност е свързано –
драгоценни камъни – звездно хоро.
Да сравним скалите с цветята –
сили Велики с отделен Човек.
Невидими нишки струйки размятат
от Космоса – до надвисналото небе.
Но поривът е все тъй еднакъв.
С криле мечтата си докосни.
Макар и слаби – чертаят те знаци
за полет – състоял се насън – уви!
Но спри! От одеждите на гората,
свята надежда изгубил дори,
венчелистчета набери за крилата си
и редом с колибрите полети.

БЕЗПЪТНИЯТ КОРАБ
 (Hulkuv laev)

Нека вятърът свири – хищен и зъл!
Флаг сме развели – на живот или смърт!
Всеки страхливец ще метнем зад борда,
да оцелеем с едната гордост!

Решавай смело – изгний и мри
в скверния свят, душата ти свил,
или – разбий си главата в скала,
без друго си губещ на тая земя!

Бездна под нас – над главите звезди!
Път непознат – страх, ругатни!
В небето луна – свети до плач!
Запращам харпун – да падне здрач!

Загърбваме вчера – пепел и прах!
Трябват ни воля – и прясна вода!
Пристига с кану вожд чернокож,
бъчонка подава – добър или лош!

И благодарни, ще отстъпим за вас
бутилката ром – уви, с болести, брат!
Поезия висша – чужд, хладен мрамор,
ще ви предложим, и даже даром!

Превод 
от 
естонски:

Дора Янева-
Медникарова

Бети Алвер • Поезия
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Теодор Иванов

СМЕТИЩЕ
Кратка история в три части

1. ЩАСТИЕ
Здравейте! Как сте? Не ме ли познахте?! Е, да, напоследък се промених малко, 
но все пак, погледнете ме, не сме ли се виждали някъде? Не сме? Ще трябва да 
ви припомня. Спокойно, ще се сетите... Пък и как да сте ме виждали? Мернех 
ли се, и вие веднага правехте чупка в кръста, забивахте очи в земята и най-
много някой да опре вонящите си уста в моите ръкавички. Колко много патиха 
от вас. Мадам си умираше да подава ръце с някакво измислено, уж аристокра-
тично движение, а вие, заслепени от мен, угоднически залепяхте треперещите 
си устни. А как учестеното й сърце разлюляваше безбрежните гърди и сякаш 
всеки момент щеше да ме разкъса и изскочи навън...

Ще кажете, че пак се отплесвам. Съжалявам, но от доста време не съм го-
ворила толкова. Пък и с кого ли да го правя. Когато ме смъкнаха на студеното 
летище, чувах само някакви непознати думи. Нищо не разбирах. И цветовете 
бяха толкова потискащи. Досега в живота си не бях виждала толкова много 
нюанси на сивото, събрани на едно място. Е, имаше тук-там и черно... Гадост! 
И колата, която впоследствие разбрах, че носи име на река, също беше сива, а 
седалките – черни.

Оф, и така няма да стане. Явно ще трябва да се представя. Виждам, че мно-
го от вас изобщо не могат да разберат за какво им говоря.

Аз съм Синята копринена рокля. Колко простичко звучи сега, но още от 
най-древни времена такива като мен са украсявали кралици и принцеси, ста-
вали са свидетелки на заговори, преврати и любовни интриги и са крили в себе 
си тайни писма, които са предизвиквали гибелта на милиони.

И в днешно време нещата продължават по същия начин. Аз обаче извадих 
късмет... Или поне си мислех, че е така.

Вие сигурно не знаете кой е най-важният момент в живота на една рок-
ля? Сега ще ви разкажа. Някой си мислят, че всичко започва от един плат. Не! 
Отначало ти си само въздух, слънце и вода. Аз се родих край една маслинова 
градина, където под съпровода на птичи песни и галени от солен морски бриз, 
върху големи рамки от сламчици, смешно кимаха трудолюбивите буби.

После, по строго пазени и предавани от поколения рецепти, мургави ита-
лианци ръчно смесиха еластичните нишки с множество тайни съставки и се 
превърнах в омагьосана тъкан, която може да приема всякакви форми. Стоях 
надиплена заедно с моите братя и сестри и чаках присъдата на най-стария май-
стор. На преклонна възраст, сляп, той седеше на своя инвалиден стол и сякаш 
четеше всеки от нас, докосвайки го с изтънелите си пръсти. Нужен му бе само 
миг, за да разбере дали лъскавата тъкан е побрала в себе си достатъчно светли-
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на, радост, любов или здрач, тъга и студ. Някакъв далечен спомен за усмивка 
едва раздвижваше съсухрените му устни и от тях тихичко се отронваше дожи-
вотна присъда: „Бял!“... „Жълт!“... „Черен!“... Много се зарадвах като получих 
синия цвят.

Доскуча ли ви? Спокойно, само още малко ще ви помъча. След така обеща-
ващото начало попаднах в един парижки склад, където поседях известно време 
и тъкмо започвах да проклинам съдбата си, когато ме показаха пред Нея. Ех, тя 
беше нереална, сякаш слязла на земята богиня. Само на седемнадесет години, а 
вече беше обиколила всички световни подиуми със своята цигулка. Щастието 
ми се усмихна отново – не само щях да украсявам този ангел, но с направата 
ми се зае Геният. Да, Той, с трудното име! Наистина вложи всичко от себе си и 
за кратко време разцъфнах в синьо подобие на моята посестрима, която обгръ-
щаше със дискретната си нежност самата Одри в незабравимия филм „Закуска 
в Тифани“...

А после... Краят на приказката дойде под формата на една лошо миришеща 
ръка с изгризани нокти, която най-безцеремонно ме измъкна от гардероба в 
хотелската стая. Докато се усетя, непознатият ме смачка, нави ме около кръста 
си, закопча сакото, предавайки ме в плен на бодливия хастар и киселата пот, а 
обувките му бързо затропаха по мраморните плочи.

Така започна моят кошмар!
Представете си как се озовавате на друга планета, а там живеят странни 

същества, говорят на странен език, вършат странни неща и са враждебно на-
строени към вас. Какво ще направите?!

Бях загубила представа за света, когато ме положиха пред охранен мъж с 
квадратна глава, кръвясали очи и женствени устни. Моят похитител постоян-
но се кланяше, въртеше, кимаше, хихикаше и се задъхваше от желание да уго-
ди, като ме опъваше с грубите си пръсти, а големецът, обвит в аромата на скъп 
алкохол и кубински пури, се мръщеше и мърмореше неразбираемо. Накрая си 
стиснаха ръцете и след това се озовах, прилежно сгъната и парфюмирана, в 
едно кашонче, а върху мен внимателно положиха една червена роза.

В този вид бях представена, или по-точно – доставена в покоите на Ма-
дам. Още ме побиват тръпки от първата ни среща. Отначало усетих няколко 
плахи почуквания, след това лекичко се залюлях, а после... После попаднах в 
епицентъра на тропичен циклон, който завърши с грозния звук на яростно 
разкъсан картон. Заслепена от внезапно бликналата светлина, едва забелязах 
хищнически свити пръсти, които подобно на змия се стрелнаха към мен и вече 
почти усещах поредната грубост, когато нетърпеливите грухтящи звуци рязко 
бяха заменени от изпълнен с болка писък. Падайки, успях да зърна розовия 
храст, отмъстително впит в дланта, откъдето се появи алена капчица, набъбна, 
откъсна се и със закачлива усмивка меко падна върху мен. След като новата 
ми господарка тичешком излезе от стаята, една възрастна женица със смире-
ни черти и топли очи, с благоговение ме вдигна от пода и ме прибра в един 
огромен шкаф. Така, под оскъдно процеждащите се от процепите светлинки и 
задушавайки се от ужасни бели топчета, аз започнах своя нов живот.
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Дрешникът, този добродушен стар особняк, някога, още преди да свър-
ши голямата война, е бил собственост на един професор по музика и може би 
затова бързо намерихме общ език и станахме приятели. По цели нощи той си 
спомняше за своята младост и скърцаше от болка, безсилен да спре невидими-
те дървояди, които го ръфаха безмилостно. До мен имаше още няколко рокли 
и едно голямо палто. Оказа се, че по едно или друго време те също са отвлечени 
от различни краища на света и вече са навъртели доста години в тази страна, 
чието име – България – чувах за пръв път. Разказаха ми разни фантастични 
неща, че в това крило сме събрани така наречените „буржоазки“, а в другото 
са „пролетарките“, но трябвало да правя всичко възможно да не се изпречвам 
пред очите им, защото много ни мразели и дори една среща можела да се окаже 
фатална. Не проумявах как някой може да ми мисли злото, без да ме е виждал. 
И много други неща не можех да разбера тогава, но с течение на времето и 
случките, които преживях, научих, че тук такива неща като търпение, добри 
обноски и божии закони липсват напълно. Научих още, че Мадам е телевизи-
онна говорителка, а любителят на алкохола и тютюна е неин началник и лю-
бовник.

Следващата среща с моята господарка беше пред голямото огледало в ней-
ната спалня и също завърши със сълзи и викове. След няколко напразни опи-
та да вмъкне пищните си телеса в мен, тя ме захвърли гневно върху лъскавия 
паркет. Не помня колко часа си седях така намачкана, протрита, замръзвах и 
вече мислех, че са забравили за мен, когато тя се завърна все още по бельо и 
придружена от възрастен мъж с олисяло теме, който ухаеше силно на лаван-
дула, а ръцете му наподобяваха щипки на сварен гигантски рак. В следващите 
минути дядката, паднал на колене, с изплезен от усърдие език, най-съвестно 
измерваше гръдната обиколка, ханша и бедрата на Мадам, като не пропуска-
ше от време-навреме да я пощипва немного деликатно на разни места, а тя го 
хокаше строго и сърдито цупеше устни, но си личеше, че това й доставя огро-
мно удоволствие. Най-после пробата завърши, опаковаха ме в един вестник и 
следващото, което видях, беше сумрачна таванска стая. Голямо оранжево перде 
висеше от тавана и я разделяше на две, като в лявата половина имаше голяма 
маса и шевна машина, а отдясно беше разположена дъска за гладене, печка и 
сгъваемо легло. Цялата стена беше накичена с конци, ластици, ширити, ножи-
ци и игли с различна големина, а между тях на централно място стоеше черно-
бял портрет на плешив военен с черни мустачки и много медали.

Докато любопитно се оглеждах, старецът запали печката, облече една зеле-
на престилка и нежно ме постави върху работното си място. От поведението 
му пред Мадам не беше останал и помен. Това беше съвършено друг човек. 
Страшните ръце се оказаха изненадващо меки и приятни. Едва усещах, докато 
движеше пръсти по мен. Все едно гледах моята Принцеса, която също така със 
затворени очи и потръпващо тяло прокарваше лъка по струните, а духът й ся-
каш се разхождаше из вечността и крадеше от там божествени звуци.

Шивачът започна тихичко да си тананика някаква бавна, тъжна мелодия, 
нещо като молитва. Несъзнателно ме вдигна и обърса с мен овлажнелите си 
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клепачи, после се сепна, погледна снимката на стената, прекръсти се бързо, взе 
една голяма ножица и започна внимателно да реже конците ми.

Не се плашете! Ние, роклите, сме много силни. Не усещаме болка, дори 
да ни мачкат, тъпчат, стискат, горят... На парчета да ни направят, пак ни няма 
нищо. Така е било, така и ще бъде, докато в нас живеят лъчите на искрящото 
италианско слънце, ароматът на узрели маслини и шумът на страстния, като 
целувка на девица, прибой.

Честно казано, мислех си, че ще ме променят малко – колкото да може Ма-
дам да успее да ме облече. Рано или късно това се случва и всяка от нас го носи 
в гънките на паметта си...

Но аз пак се отнесох... След като махна всичките ми шевове, той взе лист-
чето с мерките, груб дървен метър и започна да прави някакви свои сметки. 
После ме провеси на една закачалка, отиде от другата страна на пердето и ме 
остави на леглото.

Чувах го още дълго как ходи напред-назад, трака с ножиците и пее под 
носа си някакви маршове. Най-сетне угаси лампите и всичко утихна.

Нощта мина бавно. Стоях и наблюдавах как мръсното прозорче започна 
да изсветлява и отвън започва да се носи обичайният шум на току-що събуден 
град. Не се притеснявах много за бъдещето. Просто си седях в учудващо топла-
та стаичка и се унасях в спомени за местата, на които бяхме с моята принцеса. 
Как стотици хора стояха прави и ни ръкопляскаха, а после идваше гримьорна-
та, побрала в себе си диханието на безброй цветя... Чудно, даже сега ги усещам 
толкова силно. Хлопването на вратата и сладникавият мирис на лавандула ме 
върнаха към реалността.

След като се преоблече, шивачът ме постави на шевната машина, измъкна 
от някъде голямо парче плат, който имаше същия цвят като мен, долепи ме до 
него, прекръсти се, натисна педала и острата игла затанцува своя древен танц.

Може ли една рокля да полудее или да сложи край на живота си? Колко 
неща съм преживяла досега, но никога не бях си задавала тези въпроси. Много 
пъти съм виждала чисто нови дрехи, които са неудобни, излъчват студенина, 
обгръщат господарите си с нездрав, безплътен блясък, и съм мислела, че са на-
правени с недостатъчно умения и желание. Дали и те са били в моето положе-
ние...

С две думи – ушиха ме наново! Да, не се шегувам! Когато шивачът ме вди-
гна към лампата над главата си и ме обърна наопаки, успях да разгледам какво 
се е случило с мен. Кройката не беше променена, и шевовете стояха като недо-
косвани, и аз уж бях същата... Само, че в мен вече живееше чуждото тяло. От-
начало, когато съскащата ютия започна да движи нажеженото си тяло по мен, 
усетих силна миризма на гнила слама, овча тор и сурово мляко. Досмешя ме... 
Как можаха да ми пришият такова нещо?! Все едно да сложиш дървени струни 
на цигулка. Каква музика ще искаш от нея? Гледах се и недоумявах – как някой 
ще облече такова нещо?! Че те направо ме обезобразиха... Този, Натрапника, 
беше от съвсем друга материя. Дори и цветът му вече изглеждаше много по-
мътен. При определен ъгъл на светлината, съвсем заприличвах на зебра.
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Мадам явно беше на друго мнение. Без никакъв свян от прислугата, ведна-
га хвърли халата, с който беше наметната и напълно гола се вмъкна в мен. То 
не бяха подскоци, крясъци и прибежки из всички стаи. Дори си помислих, че 
сигурно ще сподели постелята с мен и се нагласях за поредното безсъние, но за 
радост ме върнаха в стария прояден гардероб при моите сестри по съдба.

Беше ужасна нощ. Този паразит, като огромен космат паяк беше бръкнал 
дълбоко в душата ми с уродливото си пипало и убиваше всички мисли и чув-
ства, с които обикновено завършвах деня. Сякаш бях разделена на части и меж-
ду тях беше опънат, направен от бодлива тел люлеещ мост. Дори и най-силното 
ми оръжие – музиката, с мисълта за която успявах да преживея и най-тежките 
неща, дори и тя се изгубваше някъде в нищото и до мен достигаха само звуци, 
подобни на ритната тенджера с вода.

Моята Принцеса имаше една любима книга, която четеше навсякъде и по 
всяко време, и аз сега все едно бях попаднала на мястото на малката героиня. 
Как звучи само: „Синята рокля в страната на чудесата“, или май ще е по-точно: 
„... в зоната на здрача“?

Така обезобразена се втурнах с пълни сили в столичния светски живот на 
българските първенци.

Въпреки че вече бях от доста време в София, аз не я познавах изобщо. Съ-
ществуването ми се въртеше около три точки: апартаментът на Мадам, който 
така и не можах да нарека „у дома“; гримьорнатата, където обикновено стоях и 
очаквах Мадам да свърши поредната емисия новини и припряно да ме нахлузи; 
безбройните, напълно еднакви сбирки, които тук наричаха банкети.

Моята, така да се каже, премиера беше на някакво тържество на телеви-
зията. Аз вече разбирах доста от езика, а пък и моите сестри по съдба ми бяха 
разказали това-онова. Господарката беше в стихията си: разхождаше величест-
вени телеса покрай отрупаните маси и великодушно приемаше поздравления, 
но всъщност следеше постоянно своя възлюбен, който беше със съпругата и 
децата си. Усещах, че Мадам страда много от тази гледка и нито антуражът 
от подмазвачи, нито аз, нито многобройните пресушени чашки не успяваха да 
развеселят сърцето й. Ех, как се подготвяше тя за тази вечер – взе си няколко 
почивни дни, а колко народ се извървя – маникюристи, фризьори, масажисти, 
гримьори. И накрая да остане в сянката на някаква си, дето носи тюрбан като 
факир. Въпреки, че всички знаеха коя е главната в телевизията...

Когато дойде време да си тръгваме, до стоянката за таксита стоеше нашият 
човек, който беше закарал семейството и се беше върнал. Мадам упорито мъл-
чеше, докато пътувахме, но когато спряхме на едно безлюдно място, виковете й 
продраха нощната тишина. Какво ли само не му каза, как ли не го нарича, а той 
само се хилеше и отпиваше от плоска метална манерка, после диво я сграбчи 
и за миг аз се озовах на облегалката, докато двамата сумтяха като животни и 
пробваха здравината на автомобилното окачване.

Подобни неща се случваха често. Всичко ми беше толкова омръзнало – 
първо на някой от тези безкрайни банкети, а после вечерта завършваше или 
в апартамента, или в колата. Мадам, понякога ме обличаше без да е взела душ, 
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или не се епилираше няколко дни, косъмчетата ставаха твърди като грамофон-
ни иглички и постоянно проникваха през мен. Обаче Натрапника се чувстваше 
много добре в тази обстановка. Сякаш разцъфваше и започваше да блести по 
различен начин, шепнеше си свои неща и започваше да издава някакви нежни 
звуци.

Веднъж нещата не се развиха по познатия сценарий. Мадам беше свърши-
ла работа отдавна, но още стоеше в гримьорната и си рисуваше лицето. Си-
гурно очакваше някого. По едно време погледна часовника, облече ме бавно 
и тръгнахме по коридорите на телевизията. Стигнахме до една врата, на която 
имаше включена зелена светлинка и влязохме в пълна с камери и силни лампи 
голяма стая. Цялата тази техника беше насочена към една малка маса с два ми-
крофона. Явно това беше студиото, в която се правеха емисиите, но защо ние 
бяхме тук? Да не би да имаше извънредно предаване? Докато моята господарка 
се настаняваше удобно на стола и отпиваше глътка вода в стаята влезе нейният 
шеф и седна на един стол. Няма да ми повярвате какво се случи в Държавната 
телевизия на центъра на столицата. То и на мен още ми се струва, че е било ня-
какъв сън. Със заучено движение Мадам започна да чете, като при всяка нови-
на сваляше нещо от мен. Първо махна лявата ръкавичка, после дясната, после 
ме смъкна до кръста си, а след това ме съблече напълно и ме захвърли върху 
единия от микрофоните. През цялото това време дебелият мъж с неизменната 
пура и чаша, подхвърляше някакви шеговити коментари, дюдюкаше и цъкаше 
шумно с език. После тя пристъпи към него с най-съблазнителната си походка и 
излязоха от стаята. Цяла нощ прекарах на мястото, откъдето тръгваха вестите 
към цялата страна, а на сутринта една от чистачките ме намери и ме занесе 
обратно в гримьорната.

Ей в такъв порядък вървяха нещата, но по едно време явно омръзнах на 
Мадам и тя все по рядко се сещаше за мен, докато накрая съвсем ме забрави. 
Най-после намерих малко спокойствие, а напоследък посвикнах с Натрапника 
и животът не ми изглеждаше толкова лош. Скоро се появиха нови „звезди“, от-
мъкнати също като нас, на които предстоеше да изпитат чудесата на тукашната 
действителност.

Не знам колко време мина, може би няколко години, но един ден вратич-
ката на дрешника се отвори, прислужницата ме откачи и ме занесе в стаята на 
Мадам. Отдавна не бях я виждала, но си беше все същото похотливо женище. 
Стоеше пак по бельо, а до нея беше седнал старият шивач. Говореха си тихичко 
и не можех да разбера какво кроят, но определено ставаше дума за мен. Разго-
ворът свърши, стиснаха си ръцете и аз отново заминах за таванската стаичка, 
гадаейки какво изпитание ми подготвя този път съдбата.

Обстановката в ателието не беше променена изобщо. Силната лавандуло-
ва миризма беше навсякъде, а плешивият военен гледаше строго от стената. 
Докосването на огромните космати ръце беше също толкова нежно както и 
преди, само че този път нямаше излишно суетене и сълзливи песнички. Шива-
чът сложи една кофа с вода на печката, изсипа вътре някакви прахове и когато 
започна да се вдига пара, ме хвана с една голяма дървена щипка и ме потопи 
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вътре. Сякаш злобата на целия свят се беше събрала в тази вряща течност. Хи-
ляди адски мехури се гонеха по дъното в някаква безумна борба за надмощие, 
блъскаха се, а после рязко се устремяваха нагоре и избухваха на повърхността, 
като обсипваха всичко с кървавите си пръски.

Не си падам много по вулгарности, но сега се сещам за любимия анекдот 
на любовника на Мадам: „На вратата пишело „Жени“, един я отворил, а вътре 
– тоалетна“.

Подобно разочарование видях в очите на старика, когато ме извади от вря-
лата течност. Аз си бях същата, но Натрапника беше станал ярко червен. Гор-
кият човек, толкова години да е в този занаят и да не знае, че аз съм синя и ще 
бъда синя, докато съществувам. Така се пребоядисва италианска коприна! Сега 
наистина заприличах на зебра, само че синьо-червена. А после с какви обидни 
думи го обсипа Мадам – тя се гласяла да се появи в червена рокля на много ва-
жно място, по-случай четиридесет години от Победата, а той, некадърникът му 
с некадърник, не може една работа да свърши като за света... След като го из-
гони, повика портиера и гневно му заповяда да ме изгори в котела на парното.

Бях се примирила, че това е краят, и съжалявах само, че не можах да се 
сбогувам с приятелите си, но се оказа, че този път късметът е на моя страна. 
Вместо в огнения ад, се озовах в ръцете на старата прислужница. Със същото 
страхопочитание, както и първия път, тя ме сгъна и ме постави в един голям 
куфар, който седеше под леглото й. Там също постоях известно време, после 
обаче се случиха някакви неща и господарката беше принудена да напусне го-
лемия апартамент, а моята избавителка се прибра в родното село. Не след дълго 
тя си отиде от белия свят и нейните наследници обявиха къщата за продажба 
– вещите й бяха изхвърлени на това сметище. Тук ме откри и този добър човек. 
Откъде разбрах, че е добър ли? Всъщност отначало се уплаших доста, като го 
видях такъв черен и страшно слаб, с напукани устни и мазолести ръце. След 
като ме занесе в къщата си... Каква ти къща, то беше един прост, ламаринен 
фургон. Първата му работа, като ме вкара вътре, беше да вземе един изтънял 
от употреба нож и да започне да маха всички конци, които ме свързваха с На-
трапника, като ядосано мърмореше, как е възможно да има такива хора, дето 
да постъпят по такъв начин и да развалят тази красота...

Доскучах ли ви? Надявам се да простите на страдалницата, но най-сетне 
чувствам, че намерих мястото, където ще доизживея дните си. Не знам дали 
сте чували, но ние роклите си имаме едно поверие – че всяка от нас приема 
характера на господарката си. От своите премеждия аз разбрах едно важно до-
пълнение към това – Да, приема, но характера на първата Носителка! Затова 
не се сърдете, ако някоя от нас е надменна, свадлива и грозна – тя просто е 
попаднала в лоши ръце.

А аз сега съм щастлива. Мръсна, поразкъсана, но щастлива. Щастлива, ма-
кар и да служа за покривало. По цели нощи слушам класическа музика от едно 
вехто транзисторче, и единственото, което ме смущава понякога е почукването 
на дъждовните капки по покрива и измъченият шепот на книгите под мен.
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2. НА ОСТРОВА

Знаете ли какво се чува, когато умира човек? Ето го, лежи си там напълно не-
подвижен, искриците в очите изгасват една по една, нещо в гърдите почва да 
трепери, да стърже като стара къща при земно вълнение, после гърлото се 
втвърдява и от устата излиза едно тежко хъркане, изтръгнало се сякаш от не-
драта на цялото му съществувание. Някой казват, че с този звук душата напус-
ка тялото.

Сега си представете, че човекът не умира спокойно на домашния одър, а 
върху него е паднала половинтонна грамада. Какво ли ще се чува? Ами ако 
човекът не е един, а са хиляда? Ами две хиляди? Ами... Как ви се струват сто 
хиляди предаващи Богу дух на едно място? Ами един милион? Ами... Ами... 
Ами, десет милиона?! И грамадата да тежи колкото цялата планета? Може ли 
разумът ви да побере в себе си такова нещо? Май не ви се вярва? Мислите, че 
лъжа? Няма как! От стоновете на милионите излитащи души и следите на за-
винаги замлъкналите се родих аз!

Не помня добре как започна всичко. Както всички божи твари, и моят Тво-
рец си имаше онова особено място, където човек крие своите болки и радости. 
По някое време там се появи една думичка. Дали това стана още в гимназията, 
или в Ростовския университет? А може би по-рано, в гладните години, кога-
то тъгата по невидяния баща сковаваше нощем детските гърди... Не знам. Но 
когато немските снаряди обсипваха блиндажите през Отечествената война – 
моят Създател, тогава млад, напет старши лейтенант, вече беше усетил нейната 
огромна сила. Накичената с ордени рубашка трудно прикриваше разгарящия 
се огън в гърдите му. Една-единствена, най-обикновена дума, изписвана често 
с няколко разкривени буквички, но само благодарение на нея той успя да устои 
на всички изпитания, които му изпрати съдбата, и накрая излезе победител в 
битката, на която обрече целия си живот. На една от първите ми страници Той 
написа следното: „В тази книга няма измислени лица, нито измислени съби-
тия. Хората и местата са назовани с истинските им имена“... И пред Нобе-
ловия комитет, той заложи пак на тази думичка. И до ден-днешен в целия свят 
отеква ехото на нашата родна поговорка, с която завърши речта си: „Една дума 
истина целия свят ще надвие!“

Човешкият живот е чудно нещо. Хиляди машинарии святкат, бръмчат и 
пъплят по белия свят, а понякога всичко зависи от две-три, изречени с любов 
или злоба, срички. Днес добри хора говорят лоши неща, а утре става наопаки. 
Странна работа. По местата, където Провидението изпрати моя Създател, има-
ше всякакви люде. Виждал ли е някой от вас току-що разбъркана при минус 
40 градуса вар? Плътна, сива, дишаща смес, от която безжалостното сибирско 
небе изсмуква топлината, под формата на гъсти струи млечна пара и се втвър-
дява за секунди. Точно на такова нещо ми приличаха всички тези „каери“, „пе-
сове“, „нагаждачи“, „битоваци“, „фитили“, които под зоркия поглед и тежката 
десница на кумове и въртухаи, водеха някакво подобие на човешки живот. На 
пръв поглед тичаха, шумяха, страдаха по изгубени постове и вещи, молеха се 
на забранени богове, мечтаеха за свобода, раждаха, убиваха се един друг, но 
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всъщност бяха фигурки в играта на мустакатия батюшка, който беше превър-
нал неизбродимата ни страна в пленница на зверските си инстинкти.

Не ме разбрахте?! О, извинете, понякога забравям, че ние „островитяни-
те“, имаме съвсем различен говор от останалото човечество. Нямаше как да не 
сътворим свои изразни средства, след толкова години в ежедневни изпитания, 
понякога преминавайки отвъд границите на душевните и физически сили.

Малко ме е страх да не влезе тази зараза и във вашите вени, но за да се 
разбираме, ще се опитам да ви разясня най-често използваните в каторжния 
живот думи.

Има една специална обществена прослойка, която с хладния си ум, чисти 
ръце и горещо сърце, в името на Родината, безстрашно рискува живота си на 
Тихия фронт. За тях се изписаха романи, стихове, песни се пяха... Тези хора 
нещастният зек нарича „сини кантове“, „сини фуражки“, „оперативници“ или с 
малката, навяваща сватбени радости, дума „кум“. В лагера, шарашката и коман-
дировката – Кумът е пътят, истината и животът! Независимо дали гони служба, 
или богатство, дните му са съградени от кръвта и костите на нашего брата. Но 
най-големият враг на зека са „въртухаите“, или лагерните надзиратели. „Зек“ 
е съкратено от затворник, тоест зековете това сме всички ние. И въпреки, че 
никой не ни брои за нищо, при нас има строга вътрешна йерархия. Крими-
налните, или „социалноблизките“, действат в любовен сговор с ченгетата, като 
заедно с тях издевателстват над политическите, наричани „каери“, сиреч кон-
трареволюционери, а такива са повечето от нас. От крадците и убийците има и 
такива, които се обръщат срещу своите и водят с тях война на живот и смърт. 
Наричат ги „песове“. Тези, които успяват чрез пари или връзки да се уредят на 
топло местенце, са „нагаждачи“, а ходещите трупове, или тези, които лагерният 
живот е довел до крайно изтощение, носят позорното прозвище „фитили“ или 
„мръшляци“. Зекът се страхува най-много от „командировка“ – това е малка 
група, която изпълнява задача в някое забравено от бога място из суровата си-
бирска тайга, а най-голямото му желание е да попадне в „шарашка“ или „пан-
дизбюро“, както наричаха специалните работилници, където световноизвест-
ни учени и откриватели отбиваха сроковете си и създаваха чудеса за Бащата 
на народите. Случваше се там човекът да се почувства човек. От случайното 
кратко пребиваване на Създателя в такова конструкторско бюро се роди моето 
братче с библейското име.

Чудя се какво още да ви разкажа. Навремето всички радиостанции и теле-
визии започваха своите предавания с нашите премеждия. Първите страници 
на вестниците, бяха изпълнени с виковете на нашите защитници. Като казвам 
нашите, разбирайте Създателя, неговото биологическо семейство и ние, изпи-
саните страници, попили в себе си сълзите, кръвта и последните хрипове на 
милионите невинни души.

Волята на Създателя се оказа по-силна, по-мощна от всичките им армии, 
телени огради и доносници. Късно, много късно „Глиненият колос“ разбра, че 
раждането на всяка от нас е поредният смъртоносен удар. Още преди да видя 
бял свят, което за съжаление не стана на така свидния роден език, Звяра някак 
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си понесе плахия Денисич, а после Матрьона, Захар... Но след „Болницата“ и 
„Кръга“, кохортата на Мустакатия разбра, че след всяко попадение стрелата на 
истината се забива все по-надълбоко и по-надълбоко. И по-надълбоко, за да 
стигне до онова място, от което няма връщане назад.

Да, бяхме във война и въпросът беше – ние или те... Хората после не вярваха, 
какви неща бе принуден да изтърпи Той. Как сядаше пред белия лист и вместо 
неповторимите звънтящи слова, които с всичка сила да изсипе като стопен ме-
тал върху разлагащия се червен труп, в съзнанието му се заплитаха интригите в 
писателския съюз, предателството на първата съпруга, мизерията на социалис-
тическия бит, всевиждащото око и постоянните заплахи... Впоследствие се наме-
риха и такива, дето твърдяха, че Създателя е бил едва ли не галеник на съдбата, че 
е творил в пълно разбирателство с властите, някои стигнаха дотам да го обявят 
за агент на тайните служби... А всъщност... Мисля, че всеки може сам да отсъди 
кое как е било. Знам, че и вашата страна е пострадала много от комунистиче-
ските своеволия. Знам, че тачите паметта на писателя Георги Марков, загинал 
заради истината и наричате „български чадър“ оръжието, с което е убит, както и 
смятате, че за пръв път е употребено срещу журналиста Владимир Костов. Защо 
ли? Ами, същият този рицин бе използван върху Създателя още през лятото на 
1971 г. Не знам дали си каза думата здравият организъм, намесата на Провидени-
ето, или просто неопитността, но тогава палачите не успяха в тъмното си дело. А 
за клетата Лиза Воронянская разказвал ли ви е някой? Една бедна, болна женица, 
която от страх да не се изгубя беше запазила един машинописен екземпляр от 
мен. Още чувам прегракналите й викове, когато „косматите роднини“ я удряха и 
ръгаха с ножове... За това върху моите плещи тегне огромна отговорност не само 
пред паметта на „островитяните“, но към всички, които Звяра смля на парченца, 
докато се опитваше да ме докопа с кървавите си нокти.

Натъпкана до пръсване с чернилката на лагерния живот, с могили от стро-
шени кости, облаци разкъсана вяра и блуждаещи мечти, аз не вярвах, че мога 
да приютя душата на още една клетница, но случи се, че тъкмо тя скъса тетива-
та и ме запрати право в сърцето на Звяра. Смъртта на Лизка беше последната 
капка, която преля търпението на Създателя и той с гняв изстреля: „Незабавно 
да се отпечата!“.

Въпреки, че Провидението пожела да минат много години, докато стра-
ниците ми се изпълнят с родните руски думи, ударът наистина беше страшен. 
Тези, дето с една дума пречупваха нечий гръбнак, сега просто онемяха. Мно-
гогласният им вой се превърна в жално скимтене. Здраво им приседнахме! 
Светът реагира невероятно бързо. Една след друга се пукаха и падаха с трясък 
всички лъжи. До сега никой и никога не беше изваждал на светло, по този на-
чин, истинската, подла и озъбена природа на Звяра. Много пъти си мислех, 
че борбата ще свърши с моята поява, а се оказа, че тепърва предстоят много 
кървави битки.

Сбогом таен живот! Най-сетне на светло! Неумолимо, като придошла про-
летна река, помитах милионите прегради, задъхано влизах във всеки дом, до-
косвах света и карах сърцата да променят своя ритъм.
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За другите книги не мога да говоря, не знам, но при мен, още от време-
то, когато Създателя ден след ден изпълваше белите листи с мънистения си 
почерк, има нерушима връзка между всичките ми проявления във времето и 
пространството .

Независимо дали са на английски, или на френски, дали на китайски, или 
испански, дали са в две-три книжки, или в списание – аз съм във всички тях и 
с всички тях. Стоя си на библиотечната лавица, но едновременно съм и в някой 
дворец или в сламена колиба. Случки всякакви. Някои ме четяха бавно, тежко, 
подчертаваха с молив цели пасажи, после се връщаха пак на тях, пак подчерта-
ваха. Други ме поглеждаха едва-едва и бързаха да забравят всичко. Много пъти 
върху мен падаха помътнели от спомени сълзи и цялата изгарях от тяхното 
докосване. Случваше се в безсилен яд и с ботуши да ме тъпчат, и в разжарени 
камини да ме хвърлят...

След началното стъписване врагът малко се освести и веднага контраата-
кува. Какво ли не измислиха, какво ли не опитаха, за да ме унищожат. Използ-
ваха целия натрупан през годините арсенал от лъжи и насилие, ала този път 
сметката не им излезе вярна. От моите страници ставаха и се втурваха в атака 
герои от Отечествената война, извисяваха глас лекари, учени, актьори, писа-
тели... Духовете на милиони безследно изчезнали като на шега бродеха из бол-
шевишкото минно поле, а обичта на техните семейства и приятели завинаги 
гасеше рубинените призрачни светлинки, запалени от ледения дъх на смъртта.

През всичкото това време Създателя, вместо да отмерва последните миго-
ве на поваления Звяр, продължаваше да работи. Друг на негово място отдавна 
да е затворил писалището и да примижа доволен, ако беше написал дори само 
една частица от неговите страници. Досега на никой руски писател не бе писа-
но да изкачи творческия Олимп до самия връх и дано никога повече да не се 
случва това. Русия няма да оцелее, ако отново плати такава цена.

А Той денонощно продължаваше да нарежда пчелната пита от думи. Зад 
светещите очи и толстоистка брада се криеше един покрит с рани войн, който 
не обръщаше внимание на джавкането и помията около себе си. Веднъж опре-
делил новата си цел, Той насочи всички сили в нея и бързаше като обезумял. 
По характер организиран и строг, сега се беше напрегнал до изнемогване, ся-
каш дните му бяха под брой. Пишеше и водеше отчаяна борба със сърцето си, 
опитвайки се да смекчи, да заглуши раздиращите го болки. А те бяха толкова 
много и сякаш вече водеха свой собствен живот. Пулсираха, дишаха, стенеха, 
извираха от всяка страница, от всеки написан ред, стискаха душата в железни-
те си пръсти, а после я захвърляха бездиханна в поредния масов гроб за съве-
сти, с каквито е изпъстрена снагата на човешката история.

Една такава незарастваща рана се оказаха отношенията със Сан Трифо-
нич. Да, същият този неповторим художник, който така просто, по човешки, 
показа на света елегантната простодушност на селска Русия. Да, същият този 
честен комунист, който лекуваше партийната си вяра, като безмилостно из-
мъчваше едрото си тяло. Да, същият човек, който даваше така нужните отго-
вори на Създателя. И ето, че идваха минути, когато чудото почти беше стана-
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ло, особено накрая, когато Трифонич израстваше буквално за минути, чупеше 
стоманените обръчи, късаше многолетната дебела оловна обвивка и... тъкмо 
тогава съдбата махваше с презрителния жест на отегчена придворна дама и 
между двамата настъпваха дни на раздори и отчуждение.

Не помня вече колко пъти бях измъквана от някое скривалище с надежда-
та, че очите на поета, направо от моите страници ще поемат дъха на островния 
живот. За добро или лошо, тази дългоочаквана среща не се състоя.

Ех, не доживя Трифонич... А може би му трябваше още много малко, мъ-
ничко и то щеше да е фатално за последните, най-страшни лъжи, които плътно 
ограждаха и задушаваха в зародиш блясъка на истината.

Погребваха първия поет на Русия. На първа линия бяха самодоволните, 
охранени мутри от портретите, а до тях червеноармейци с лъскави щикове сто-
яха на стража. Хиляди венци, цветя и червени знамена. Нечистата сила дебне-
ше отвсякъде, сякаш се беше просмукала във въздуха и не искаше до последно 
да го изпусне от костеливите си пръсти. И като гръм от ясно небе, изумявайки 
всички с появата си, Създателя енергично премина през тях, надвеси се над 
застиналото, мътнобяло като пролетна бреза лице и го прекръсти. А по-късно 
позорно ги зашлеви с паметното: „Има много начини да се убие един поет!“...

Как ми се иска да ви разкажа и за река Истия, която галеше китното сел-
це Рождество, но усещам, че взех да ви омръзвам. А и това са минали неща. 
Прекалено лични и много, много стари. Хората са ги забравили отдавна. Сега 
времената са други.

Между хилядите жертви на Людоеда, по моите страници, гордо вдигнали 
глава, вървяха много достойни люде от „Страната на розите“, но минаха дваде-
сет години, докато застана пред вас, на вашия език.

Един ден, докато стоях на лавицата и наблюдавах през витрината нестих-
ващия поток от развълнувани хора по студените улици, на улицата спряха три 
черни автомобила, няколко здравеняка много бързо се скупчиха и влетяха в 
книжарницата. После бях прилежно опакована в амбалажна хартия и скоро се 
озовах в кабинета, където най-важните хора вземаха най-важните решения. 
Стопанинът – стар професор с дебели очила, се настани удобно, разтвори ме и 
просто забрави за целия свят. Телефоните на масата звъняха, светеха, личният 
му секретар няколко пъти се опита да докладва нещо, а той, забравил за всичко 
край себе си, неистово плъзгаше поглед, бършеше внезапно овлажнелите си 
очи, подчертаваше, понякога отиваше до работната маса и сверяваше прочете-
ното с различни дебели книги.

След първия задъхващ трескав маратон професорът ме постави на една от 
секциите, между многолюдна семейна фотография и трицветно знаме, а после, 
когато оставаше за минутка сам, отново и отново бродеше из мен. Случваше се 
дори да слисва чуждестранните си гости, когато на официални срещи четеше 
цели пасажи с развълнуван глас.

Въпреки деловото безличие на служебната стая, аз се чувствах добре. Даже 
много добре. Като семе, попаднало в плодородна земя, аз виждах как изпълня-
вам това, за което съм създадена, променяйки изцяло живота на този мъдър 
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човек. Знам как Твореца вземаше перото, без никаква надежда да види творбите 
си публикувани приживе, но знам и колко силно ликуваше, ако написаното от 
него успяваше да изстърже наслоената мръсотия и да проправи пътя на светли-
ната, дори само в една-единствена душа. Да оправдае замисъла на своя създател 
и да направи хората по-добри – това е най-голямата награда за една книга.

Една сутрин се случи нещо странно. Явно беше дошла поредната делегация. 
Костюмирани мъже се ръкуваха, ухилени глуповато, потупваха се по раменете, 
отпиваха от кристални чаши, тук жужаха камери, там мигаха светкавици, с две 
думи – обичайната говорилня. Когато събитието приключи и всички излязоха, 
в стаята, вместо професора, остана едно голобрадо момче със смешна лимба. 
То изпука рязко с пръсти, цъкна с език и започна да се разхожда собствениче-
ски, като мимоходом отваряше шкафчета, дърпаше папки и книги, разтваря-
ше ги, някой връщаше на място, други пускаше на земята. Напъха се даже и 
зад големите завеси, сякаш проверяваше дали не се крие някой там, после се 
приближи към бюрото, като си тананикаше нещо и пляскаше в такт. Освен, че 
пееше фалшиво, имаше и говорен проблем – произнасяше „Р“ като французин.

Новият господар седна на въртящия стол, прокара пръст по лакираната 
повърхност и с детско усърдие започна да вдига една по една телефонните слу-
шалки, а след това взе да разглежда подредените документи. Качи си краката 
на бюрото, после стана и с танцова стъпка пак се разходи. Сякаш бе излязъл от 
филма на Чарли Чаплин.

Като се налудува на воля, младежът с бодра крачка излезе, за да се върне на 
другия ден в още по-цветущо настроение. След като се съблече, той извади от 
ръчната си чанта портрета на един плешив старец с овчарско изражение и се 
запъти към мястото, където професорът държеше любимата си снимка. Изтри 
с пръсти натрупалия се прах, внимателно постави рамката и тогава ме съзря...

Побрала съм в себе си много думи, но всичките няма да са достатъчни за 
да опиша това, което премина през лицето му. Стоеше като вкаменен и просто 
ме гледаше, а очите му бавно се наливаха с кръв, поглъщаха цялата светлина, 
а после от тях изригваше хилядолетен мраз, дошъл направо от дъното на ада.

За миг всичко ми стана ясно. Не за пръв път се сблъсквах с такива погледи 
и знаех много добре какво означават. Още от първите си стъпки по белия свят, 
когато някои завинаги заживяваха и дишаха с мен, а други гузно отвръщаха 
очи и се преструваха, че никога не са ме виждали. Знаех и какво ще последва.

Първо се отърси, сякаш се събуждаше от лош сън, а после замахна с всичка 
сила и помете целия рафт на земята. После извика една от сътрудничките си, 
посочи ме, започна да подскача и да крещи дивашки. Гледах го и се чудех дали 
осъзнава колко е смешен в своята болшевишка истерия пред моите островитя-
ни. За миг съжалих младата секретарка, която бе изпаднала в потрес от видя-
ното, но вниманието ми бе привлечено от друго. Докато издаваше всевъзмож-
ните си звуци, момченцето беше стъпило върху моя досегашен съсед – малкия 
трикольор, и го разкъсваше яростно с обувки.

След като се навика на воля, той хвана гнусливо двете ми томчета, широко 
разтвори един прозорец и докато се усетя, полетях в снежното януарско утро.
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Приземих се на мръсен, отровножълт паваж. И до днес се чудя как не бях 
смачкана или разпиляна от стотиците ръмжящи автомобили.

Спаси ме един бездомник, който с риск за живота си прекоси улицата, пъх-
на ме в продраната си найлонка и ме отнесе на някакво площадче, където се 
продаваха много книги. А след това, понеже в мен има собственоръчни бележ-
ки от стария професор, бях продадена за доста солидна сума на един скъпо 
облечен мъж, който от своя страна ме подари на друг мъж, по време на някакво 
честване. Моят нов стопанин се оказа бивш български лагерник, но той никога 
не ме разгърна. Веднъж, като отиваше в балканската си вила, ме взе със себе си, 
спря някъде по пътя и ме хвърли в гъсталака.

И там ме намери този добър човек. Отначало като го видях такъв черен и 
страшно слаб, с напукани устни и мазолести ръце, си помислих, че е някой от 
моите братя. После той ме занесе в ламариненото си фургонче, излъска кори-
ците ми с парцал натопен в прясно мляко и ме сложи най-отпред, върху една 
ръчно скована лавица, където имаше още много книги и ни покри с нещо мно-
го красиво, синьо и добро.

От тогава насам, скрита в сърцето на вековната гора, на сухо и топло, всеки 
ден си бъбря с толкова много мои братя и сестри, слушам как раздрънканото 
радио води безуспешна война с поглъщащата тишина и ми се струва, че най-
сетне намерих своя последен пристан...

3. ЛЮБОПИТСТВО
Обедното слънце беше превърнало купето в ад. Баща ми „галеше“ газта на ку-
пената преди седмица служебна „Лада“, внимателно слушаше неразработения 
двигател, маневрираше по разбития път и търпеливо отговаряше на безкрай-
ните ми въпроси.

– Добре де, ти карал ли си „Волга“ с три скорости?
– Че и питаш! В казармата, освен че ми се водеше големият „ЗИЛ“, имаше 

каквито искаш коли. Нали си гледал снимките... То не само „Волгата“ беше с 
три скорости тогава. И старият джип също...

– Кой джип? „Текезесарката“ ли? – не пропуснах да блесна с дълбоките си 
познания.

– Да, ама „текезесарка“ се казва този с двете врати, а там джипките бяха 
„командирски“, с четири врати...

Когато докараха от Русе чисто новата руска красавица, последва солидна 
почерпка в районното и след това започна голямото ходене по мъките. Аз от 
малък обичам да се мотая напред-назад с баща ми, особено ако е по служба, но 
сега и на мен ми се отвори работа. Първо бяхме в Ямбол при един негов познат 
тапицер, където цял ден си играхме с обличане на седалките и поставяне на 
балатума по пода. На другия ден отидохме до гаражите на Окръжното управле-
ние в Сливен за монтаж на радиостанцията и техническо обслужване, а после 
купихме едно радио „Респром“ с говорителчета, които за мое щастие щяха да 
поставят у нас. След дневните непоносими жеги вечерната хладна прегръдка 
на Балкана ми се струваше най-хубавото нещо на света.
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Първото измиване на колата беше планирано за събота, но преди да оти-
дем до пожарната, решихме да мръднем до гората и да видим как циганите са 
съборили дърветата, които щяхме да кастрим утре и да подготвяме за извоз-
ване до къщи.

– Дали „ГАЗ-63“ е по-проходима от „Виетнамката“? Нали на такава си се 
учил навремето?

– Еми не знам, все пак „Виетнамът“ е доста по-нов, сигурно ходи повече...
– Аха... Не мога да си представя камион, а кабината му да е от дърво.
– Не, „ГАЗ-63“ не беше от дърво, а другата – „ГАЗ – 51“, тя беше, ама аз нея 

не съм карал. Но виж, „ЗИС-овете“, тези преди войната, все едно са правени по 
трудово. Казвахме навремето едно стихотворение:

„ЗИС пят, машинка, дървена кабинка.
Механизми нет, манивели – пет“...
Причината за този разговор бе, че от много време насам житейската ми 

страст бяха старите руски автомобили. Всъщност откакто се помня съм си така. 
Отнякъде изскача нещо, загнездва се здраво в мен, започва да ме човърка и аз 
ослепявам и оглушавам за всичко останало. То не бяха парашутни скокове, съ-
биране на марки, спортна стрелба, дърводелстване... И на гъдулка свирих доста 
време, а пък като се разболях по ветеринарната медицина... Не е за приказване.

Обикновено става така – шетам си като божия птичка по белия свят, на-
вирам си дългия нос във всичко, което се изпречи пред мен, и продължавам 
напред, във вихъра на прекрасното „детство мое, реално и вълшебно“. Но кол-
кото и да се опитвам, не мога да огледам и опитам от всичко. И от време на 
време нещо, съвсем ежедневно и невинно, което през деня съм закачил само 
с крайчеца на очите, после се завръща в малките часове на нощта, тъкмо като 
съм захъркал блажено, връхлита ме като стадо мустанги, инжектира във вени-
те ми хиляди волтове ток и побягва обратно със земетръсен тропот, а аз оста-
вам бездиханен, с блокиран разум, за ужас на всичко живо покрай мен.

И тогава стана по същия начин. Моят най-добър приятел беше отмъкнал 
от дядо си ключа за тавана. Не, това не беше просто таван. Още от най-ранна 
възраст това беше тайнственото място, въплътило в себе си всичките ни дет-
ски мечти. Светлината плахо надничаше през прашясалите капандури, греди-
те простенваха и си мърмореха нещо неразбираемо, а от неизброимите тъмни 
ъгълчета надничаха герои от любимите ни приключенски и детективски кни-
ги. За нас беше празник, успеехме ли да изкачим прогнилите стъпала. Все едно 
скърцането на затварящата се зад нас врата ни пренасяше в друг, вълшебен 
свят, където дори най-смелите ни фантазии можеха да се сбъднат.

И така, в съответствие с всички правила на конспирацията, се озовахме 
на така желаното място. Стъпвахме внимателно, въоръжени с големи прожек-
тори, защото дори и през деня си беше доста тъмничко, а пък не можехме да 
светнем, понеже таванът имаше отделен електромер и дядо му веднага щеше да 
разбере, че лампата е работила по времето, когато уж бяхме другаде.

Времето минаваше неусетно, докато внимателно изследвахме съдържа-
нието на безбройните чекмеджета на един огромен шкаф. Със сълзи на очи 
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от сдържаните кихавици, разгръщахме стари фотоалбуми и класьори с марки, 
разглеждахме колекции от руди и минерали, намерихме няколко трилитрови 
буркани, пълни с червени значки, вмирисахме се на бензин от двигател с пе-
дали за старо симсонче... Пещерата на Али Баба да има много здраве. В една 
от преградките бяха наредени потъмнели от времето книги. Повечето бяха на 
чужди езици, но вниманието ми бе привлечено от едно руско заглавие „Оте-
чественые автомобили“. Прелистих я набързо и продължих с тръпнещо сърце 
да се ровя из събираните дълги години съкровища.

Няколко дни след тази експедиция, сънувах объркан сън, с много хора, 
машини, шумотевица, напрежение... Аз трябваше да подкарам някакъв ками-
он, но все не успявах, а работата беше на живот и смърт. И уж вече от няколко 
години бяхме в режим на демокрация, а пък отнякъде се появи учителката ми 
по руски и каза, че трябва да ми бъде намалено поведението и да ме изключат 
от училище, защото истинският пионер трябва да знае всичко за съветското 
автомобилостроене.

Седнал на терасата, с разрошени коси и налудничав блясък в очите, по-
срещнах първите лъчи на горещото съботно утро, правейки план за незабавни 
действия: Да поискам книгата от дядото на моя приятел, това ще бъде пълен 
провал на нашето секретно предприятие, последван от караници, наказания и 
куп още неприятности, а пък градската библиотеката не работи в почивен ден. 
Чудовището в мен беше зинало с огромната си паст, ръфаше с острите си зъби 
и за да се спася, трябваше да го нахраня по най-бърз начин.

Спасителната мисъл дойде, когато вече се бях отчаял. Сетих се, че мина-
лото лято, когато варосвахме мазето, се натъкнах на един кашон с вехтории и 
там имаше няколко учебника от буйната младост на баща ми. За моя радост се 
оказа, че нищо не е изхвърлено, и няколко минути по-късно нададох дивашки 
вик, когато в ръцете ми се появи прокъсаната, зелена книга „Учебник за шо-
фьора трети клас“.

Както вярващите поемат с цялата си душа божието слово, така и в мен 
се изливаха, като еликсир, нечувани досега думи: диференциал, жигльор, раз-
пределителна кутия, демултипликатор, дросел... Научих, че първият съветски 
автомобил се казва АМО, както и още много неподозирани заводи и марки. 
Страниците бяха изпъстрени със стотици прелюбопитни илюстрации на от-
делни механизми и системи. Въпреки, че учебникът си беше доста дебеличък, 
до понеделник успях да го прочета няколко пъти и когато застанах пред библи-
отекарката, сипех фрази със самочувствието на дългогодишен шофьор.

Добре, че бях във ваканция. Зарязах всичките си други неща и четях дено-
нощно, а след като приключих с библиотеката, отворих касичката със спестя-
вания и първо посетих пощенския клон, за да се абонирам за няколко вестника 
и списания, а след това акостирах в малката книжарница на площада. С посто-
янните си приказки за ходови части, карбуратори, хидравлики и пневматики 
успях дотолкова да подлудя няколко верни приятели, че те също тръгнаха по 
моите стъпки, и вечер, когато слънцето се криеше зад билото на Балкана, се 
събирахме на улицата и си устройвахме цели изпити, които понякога премина-
ваха в кавги, съревнования и облози.
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Човекът, който най-силно пое удара на новата ми мания, беше моят баща. 
Отначало само така, за загрявка, го препитвах по материала от стария учебник, 
но после нещата се усложниха и започнахме да провеждаме дълги, стигащи до 
два-три часа разговори. Вечер с нетърпение го чаках да се прибере, или през 
почивните дни, само да седнеше някъде, бавно се примъквах и започвах да го 
засипвам със стотиците измислени през деня и нощта въпроси.

Наскоро съдбата ми поднесе подарък под формата на кормуване. Естестве-
но, успях да изпробвам уменията си само на една поляна, но за това пък карах 
и „Запорожец“, и „Москвич“. Това не само ме издигна в очите на връстниците 
ми, но разшири бензиновия ми кръгозор и върху съвременните автомобили...

След като отидохме на сечището, баща ми скри под едно съборено дърво 
брадвите, с които утре щяхме да кастрим, а после отидохме да измием новата 
„Лада“. На другия ден първо щяхме да пътуваме с автобус, после малко пеша, 
а след това да използваме обратния курс на един камион от горското, за да до-
караме дървата в къщи. След като се навечерях, отидох в стаята си и извадих 
всичките си книги и вестници, за да намеря и прочета нужните ми неща – тряб-
ваше да бъда добре подготвен за първото си возене на „КАМАЗ“.

Ранното ставане никога не ми се е отразявало добре. Отдавна бяхме слезли 
от рейса и вървяхме по една пряка пътека, но аз още не можех да се събудя, 
лютеше ми на очите, а раницата сякаш тежеше един тон. Местността беше дос-
та живописна – много гъсти дървета, чиито корони образуваха през лятото 
искрящ от зеленина тунел, откъдето са минавали римляни, а в по-ново време 
беше насипан малко чакъл за временно ползване, докато проправят и асфал-
тират пътя, който сега беше важна връзка между Северна и Южна България. 
Най-често оттук минаваха дървари, свинари и естествено колите на Бекасето, 
понеже наблизо се намираше голямото градско сметище.

Пристигнахме първи, което беше добре дошло за мен, защото докато ча-
кахме да дойдат циганите и колегата на баща ми, с когото щяха да си разделят 
дървата, аз успях да полегна и събера сили. Отначало работата тръгна бавно, 
но постепенно набрахме скорост. Първо минавахме и кастрехме всички клони, 
после циганите режеха материала на метър, а накрая ги цепехме по дължина на 
две или на четири. Процедурата беше много проста и много уморителна. Два-
десет кубика са доста сериозно нещо, откъдето и да ги погледнеш.

След няколко часа резачките прегряха, циганите налягаха под каруците и 
най-спокойно заспаха. Ние също се подслонихме на сянка, под оцелелите засе-
га кичести букове. От силното слънце сякаш времето беше спряло и нищо не 
помръдваше. Дори и нахалните мухи се бяха покрили вдън земя. Стоях загле-
дан в пожълтелия къпинак и се чудех дали няма да изпълзи някоя змия, цялото 
ми тяло пулсираше болезнено, а мислите ми се прочистиха от всякакви авто-
мобилни дивотии. До мен баща ми се ядосваше, че ще окъснеем, а после пак ще 
трябва да се търси свободен камион, по едно време ми направи знак, че водата 
пак е свършила и понеже беше мой ред, аз станах, макар и неохотно, завързах 
носната кърпа на главата и затътрих безсилните си крака по нажежения път.

Изминах около триста метра и се спуснах в едно сенчесто долче, където 
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няколко птици се опитваха с песните си да заглушат веселото бърборене на 
каменната чешмичка. След като се наплисках на воля и напълних жълтата ту-
бичка, купена преди много време от Хисаря, реших, че за днес ми стигат слън-
чевите бани и тръгнах през пътечката, минаваща напряко през гората.

Вървях и проклинах този, който беше измислил печките с дърва; прокли-
нах слънцето, брадвите, щилките, катърите, бъдещата си мускулна треска и 
изобщо всичко, което ми минеше през ума. Целият се бях отдал на активна 
мисловна дейност и чак когато слънчевите лъчи ме халосаха силно, разбрах, че 
неусетно съм излязъл на открито. Пред мен се ширеше много широка поляна, 
отрупана с огромни купчини от всякакви джунджурии. Маранята обгръщаше 
всичко в къдравата си вълшебност и с невидимо въже теглеше нещастното ми 
сърце да се гмурне във всичките тези съкровища, но умората и огромната жега 
надделяха над изследователските пориви, обърнах се и се насочих към дебелата 
сянка. Не бях направил и две крачки, когато отнякъде силно засвири... симфо-
нична музика. Да, посред гората божествените звуци на цигулки, виолончела, 
флейти и фаготи яростно се гонеха, после полягваха едни върху други, засти-
ваха, а след това се прескачаха и кикотеха като немирни деца.

Напълно ми беше ясно, че цялата тази красота се носи от грамофон, радио 
или някаква друга техника, но все пак по средата на бунището да звучи класи-
ка, дето дори в читалището никой не я слуша... Просто нямаше как да го про-
пусна, огледах се за брод през боклуците и наострил слух, енергично закрачих.

Първо забелязах два огромни дъба, които образуваха нещо като портал. 
Между тях имаше спусната червено-бяла бариера, а на нея беше вързан дебел 
синджир, който се губеше зад висока могила от старо желязо. Продължавах да 
ходя и пред очите ми се появи и самият кафяв кон, който се криеше в сянката 
на дърветата и мигаше сънливо. По-нататък видях каруца, чешма с ламарине-
но корито, вместо мивка и продълговата зеленчукова градинка. От някъде се 
надигна огромно рунтаво куче, направи няколко крачки към мен и мързели-
вият му мощен лай заглуши музиката, която идваше от един ръждясал фургон 
– същият като тези, които бях виждал край много строежи.

Взех една дебела арматура и докато наблюдавах внимателно, дочух тих 
глас:

– Не страхувай, сину! Бочо, не страшен, не хапи. – Обърнах се и съзрях 
един човек с четвъртита шапка от вестник, който бавно идваше към мен. Аз, 
естествено, съм общувал с много цигани, но когато ме доближи и се здрави-
сахме, разбрах, че това е най-черният човек, когото съм виждал в живота си. 
Какво ти черен, по-скоро тъмносин, също като звездите на ЕнБиЕй... Очите му 
бяха толкова светли, все едно нямаше зеници, а най-странното бе, че не мири-
шеше изобщо.

– Хади, да влезниш вътри! То и вътри жега, ма къщата е на сянка. Имам 
вътри едно моторчи, дето бръмчи и духа. Ела, ела вътри! – потупа ме гостопри-
емно по рамото и тръгнахме към фургона.

Докато слушах дрезгавия му глас и се чудех как говори и се смее, без да си 
отваря устата, влязохме в неговата обител...
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Чудно нещо са спомените. Дядо ми обичаше да казва, че времето покрива 
маловажните неща с пелената на забравата. Дали е вярно това? Хората са раз-
лични – един се радва на нещо, а друг страда от него. И изобщо, има ли такова 
правило, дето е универсално за целия живот? Но, да не ви занимавам с моите 
дървени философии.

Без много да му мисля, прекрачих прага и се озовах в доста тясно прос-
транство, изпълнено с книги! От пода до тавана бяха направени дървени ра-
фтове и на тях имаше стотици... Не, хиляди книги с най-различна големина. 
Някои грееха като чисто нови, други бяха поразкъсани, а имаше и просто сно-
пове напечатани листи, вързани само с канап.

– Ох, кучешки животец, сину! – прошептя зад мен пазачът на сметището. – 
По цял ден съм в боклука. В очите, в носа, в устата, в ушите – боклук! Аз самият 
станах боклук! – Някак успяхме да се разминем, той отиде до другия край на 
помещението и класическата музика зазвуча отново.

– Ти сигурно си ученик?
– Да, в десети клас съм.
– Четеш и пишеш?... А аз не мога... Не мога... Знам само подпис да правя, 

трябва ми за работа – тежко въздъхна той. – Ех, татко ми как свиреше на клар-
нет, ех... И това не правя, а кога е тежко, цъквам радиото и като писнат тези 
музики... Стяга ме за гушата, не мога да дишам, но в мен става хубаво. – Явно 
старецът щеше да се разплаче, а и ми стана скучно да слушам сълзливите му 
излияния и опитах да сменя темата:

– Ами като не можеш да четеш, защо си събрал тези книги? Какво ще ги 
правиш?

– Говорят си, сину! Не, не съм мръднал... Чувам книгите, и не само тях...
– И какво точно ти разказват?
– Не... Не с мен, една на друга говорят... Сега, лятото няма много да се пра-

ви навън, ма като е студено, по цял ден съм там – идат фадроми да ринат, огън 
тъкмим и като съм там и ги чувам. Там стоят, под боклука затрупани. Сърцето 
взема да ме свива и нощем ходя да ровя. – Очите му проблеснаха пак. – Чувал 
съм как в старото време са погребвали живи хора. Ей такова е...

Той вдигна от пода един мръсен, разкъсан от употреба червен парцал, по-
държа го в ръката си и замислено рече:

– С това бърша пода, вечер подпъхвам прага да не вее, лъскам подковите 
на коня. В собата няма да гори... Мръсен боклук! – Силно замахна и го изхвър-
ли навън, после се пресегна и свали една голям черен том, на който с жълт цвят 
беше нарисуван човек с много кахърна физиономия:

– Много мъка има в нея! Много... На всички... – той размахваше книгата 
като ветрило и започна да се бавно да се друса, сякаш беше изпаднал в някакъв 
транс. Честно казано малко ме дострашя и започнах лекичко да се измъквам 
навън.

– Хубаво е, да не мога да чета. Хубаво... Ако мога, нямаше да живея досега... 
Ако знаех всички неща... – Тъкмо притварях вратата и това беше последното, 
което чух от него.

Теодор Иванов • Сметище
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Слънцето вече се беше поукротило и трябваше да побързам, защото май 
доста се бях позабавил. Дано не са тръгнали да ме търсят, че после щеше да има 
строева подготовка.

Косматият пес се беше пльоснал точно пред вратата и туловището му зае-
маше пътечката, по която бях дошъл. Ако имах време, сигурно щях да го зао-
биколя, но сега просто се засилих и го прескочих, очаквайки всеки миг да усетя 
някой зъб в крака си. Кучето не ми обърна никакво внимание. Помислих, че 
спи дълбоко, но когато се обърнах, видях че с предните си лапи е застъпило 
хвърления от господаря му парцал и наблюдава внимателно как един червей 
прави пружинки върху него.

Худ. Кирил Мескин

Теодор Иванов • Сметище
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Сим (Симеон) Алексиев е роден през 1976 г. в София. Вече 14 години заедно с Краси 
Алексиева ръководи галерия „Възраждане“ в Стария град, Пловдив. През 2006 г. излиза 
дебютната му книга „Градът – градя и руша“, която бе изключително добре приета 
от публика и критика. Новата му книга е своеобразно продължение на темите, които 
вълнуват младия автор.

Пише стихове от десетгодишен. Дванадесетгодишен е лауреат на детския конкурс 
„Искри“ на БНР. Публикувал е в сп. „Детски свят“, сп. „Тракия“, алманах „Антимовския 
хан“ и др.

Аз не съм от посветените и никой нищо
    не ми е посветил.
Аз не съм от окрилените, продадох перата
   за чаша водка и една цигара. 
Аз не съм от талантливите – бързо се предавам. 
Не съм от богатите, не съм от аристократите, 
не съм, не съм...

Твой съм!

Сим Алексиев

* * *

Работим за идеята.
Но само за онази идея, зад която има пари. 
За останалите – умираме.

Худ. Владимир Генадиев
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* * *

Алкохолът е скритото съзнание
   на творците. 
Бутилирано в ограничени количества 
с временно действие 
без срок на годност.

* * *

Омразата не ражда пеперуди.
Тя блясва в окото като Божествена искра.
Омразата е вид надежда, бедна на думи 
тя ни залива с безброй капки – плюнки от 
устата на изкукал старец.

Пеперудите не раждат омраза.

П.П. Пазете пеперудите.

Ху
д.

 В
ла

ди
ми

р 
Ге

на
ди

ев

Сим Алексиев • Поезия
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* * *

Телефоните, които ни спасяват, 
винаги са с три цифри: аз,
човекът, който ще ме спаси
и огромното разстояние, което ни дели.
Да се обадя ли, на кой номер, ще дойдат ли
навреме, а искам ли?
Ще ме спасят ли или аз ги спасявам.
Късно е – за тях,
за мен е прекалено рано.
Ръката е на половината път до телефона,
а вече е уморена.
Ще имам ли сили да извикам?

П.П. Помощ!

П.П.П. А ако нямам телефон?!

Ху
д.

 В
ла

ди
ми

р 
Ге

на
ди

ев

Сим Алексиев • Поезия
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* * * 

Мълчанието е болка
Мълчанието е страха от собственият ти глас
Мълчанието е ужаса пред мислите на другия

Краят е мълчание...
 защото в началото бе словото

* * * 

Последен етаж.
Надолу е всъщност нагоре. А нагоре няма.
Последен етаж.
Стъпала, които водят до място, където няма врати. 
Прозорците са бронирани и няма звънци.

Аз съм... последния етаж.

* * *

Мъртвите не говорят за живите... 
 Чакат ги.

* * *

Аз не знам, но съм сигурен, 
не помня, но вярвам, 
не рисувам, но проповядвам,
не чета, но пиша,
не разбирам живота, 
 но плача от щастие,
    че съм жив.

Сим Алексиев • Поезия



488 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

СпОМЕН зА ФИКРИ

„ТЪРСЯ ВИ НАСЪН И ВИКАМ“

Фикри Шукриев е роден на 16 март 1942 г. в с. Дъб-
равино, Варненска област. Завършва Икономическия 
техникум в гр. Варна. Свързва живота и надеждите си 
с гр. Девня, където, според собствената му поетическа 
изповед, го води „пътеката на хляба“. До смъртта си 
работи като счетоводител в различни химически за-
води в Низината на голямата химия. Стихове пише 
от ученическите си години. Осъществява публикации 
в местния и централния периодичен печат. Активен 
член на литературния клуб „Владимир Башев“, пред-
ставя творбите си в редица литературни вечери в Де-
вня и в страната. През 1979 г. в библиотека „Кълнове“ на варненското издателство „Г. 
Бакалов“ излиза поетическият сборник „Девненско ято“, в който Ф. Шукриев участва 
с цикъл стихотворения, заедно с още трима автори – Иван Ставрев, Атанас Коев и 
Сашо Серефимов. По време на възродителния процес поетът слага край на живота си 
(26 юни 1983 г.). Разлюлява се тялото му между земята и небето, като огромно махало, 
докато от магнетофона се носят стиховете му – красиви, ясни и недостижими, из-
пълнявани от неговия глас. И доказва, че е поет, защото човек веднъж се ражда на този 
свят и живее за едната чест и за едното си име. И нищо друго – нито премълчано, нито 
измислено. Само една малка, но впечатляваща книжка със стихове – „Кръв на кокиче“, 
издадена през 1992 г. посмъртно от приятелите. Никакви записи, никакъв архив, нищо. 
Потискащо мълчание или общи приказки, заседнали под тежките криле на проклятие-
то. И под тази кошмарна сянка – изящното тяло на кокичето, прокървило за курбан. 

Но дори и след повече от 27 години поезията му продължава да вълнува чистите и 
неподкупни души и умове, защото поетът е божи дар, дошъл да краси живота и да ни въз-
виси, да ни накара да бъдем по-човечни, по-земни и по-истински. И да приличаме на себе си.

Владимир Стоянов

Фикри Шукриев

Поезията е средство, с което човек показва на своя читател невидимата 
страна на неговите кални ботуши. Показва му, че полепналата по тях кал 
всъщност не е само кал, а замесена със светлина глина, от която се извайва 
стомната, в която той ще носи своята жажда цял живот.

Поезията е изчистена от грубост красота, от която се разкрояват слън-
чатите криле на пеперудите, детската усмивка и женската топлина.

Хубавата поезия е оная подправка към всекидневния хляб на човека, 
без която човешката душа според мен загрубява.

Поезията е силно, пламенно човешко чувство, стилно себеразкриване.
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ЗАГУБЕН КЛЮЧ

Нямаш вече ключ.
Вчерашните истини се срутиха.
Твоят ключ под теб остана.
Куче зло е катинарът,
който пази пътя към душата ми.
Да, на този катинар ръждивото ръмжене
ти се струва тъй познато скърцане
      на вратник.
Всъщност, ти напразно се стремиш
       да влезеш.
Цъфналите ласки?...
Те под срутените истини останаха.
Катинарът е пазач на чакани слани...

РИБАР

Ще събуди слънцето от сън.
С мрежи ще го дърпа от небето.
Грижите си ще превърне в сол – 
ще соли водите на морето.

Вечерта децата ще помилва.
Вино ще разлива, ще попее.
В пушека на пържената риба
ще потърси право да живее.

Ехото от неговата песен
в чашата ми с виното ще падне.
Омагьосан – няма да усетя
как съня ми с песен ще открадне.

*  *  *

Пътник огладнял поиска хляб. 
Имахме два топли 
и един от миналите дни. 
Верен на човешкия си нрав, 
сухия му дадох.

През нощта сънувах татко.
Уморен и гладен ми се стори,
та предложих му да хапне.

Фикри Шукриев • Поезия



490 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Той отказа с думите:
„Оня сух хляб, дето ми го даде вчера,
във торбата ми е още.“

ЖЕЛАНИЕ 

С ослепялата си вяра
до сватбата на своите родители отивам.
По небето на душата ми изгрява 
тъпана от ярешката кожа 
и хорото на пияни пролетни дървета. 
Със пресипнало желание се моля – 
дано никой не го спука 
до сватбата на дъщеря ми...

НОЩНА ИМПРЕСИЯ

В такава нощ не ни се спи. 
Река без брод през нас тече. 
Примоли ни се да мълчим 
пияно от роса щурче.

Мълчим, а песента се лее – 
щурчето лунен лъч пили... 
Страхувам се – ще изтрезнее 
и всичко ще се развали.

В такава нощ не ни се спи. 
Със мисли чоплим тишината... 
И падат покрай нас трески 
от чудесата на земята.

*  *  *

Смее се доброто.
А дръвчето – будно вече –
се протяга.
В мътна локва,
във окото на стихия
тъжно гние стиска ланска плява.
Семена разбутват пак пръстта.
Смее се доброто
на омразата ми към смъртта.

Фикри Шукриев • Поезия
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В КРАЯ НА ПЪТЯ

Щом изхарча всичкото си време, 
своя път изкупил без остатък – 
аз на тези истини ще дремя, 
заприличал на крайпътен камък.

Припекът на спомените кротки          
вече няма, няма да ме топли... 
Залезът със странните си вопли 
ще напомня вдигане на котва...

*  *  *

Все по-дълги ми се струват
следващите зими. 
Поздравът между съседи
все по-дълго под снега стои. 
И планетите изстиват...

Брод ви търся
между спомена и Болката.
И от погледа си не изпускам
ахилесовата ви пета... 
Искам всеки миг да мога
да улуча със добрата дума.

Зъби ми се ваш’то сито самочувствие 
и сърцето ми ранява
с непонятен смут...

КАРНАВАЛ

Търся завет във сиянието на жените.
И въздишки вятърът от мен откъсва.
Кърпи със тях лактите на мойто съвършенство.
Мъчат се вълните да изтрият сянката ми
и на пясъка оставят мокра диря от сълза.
Думите, заучени от ролята на ангел, си повтарям,
за да не забравя,
че е бял цветът на детската усмивка.
Пред детето се срамувам
от изникналите на челото ми рога на дявол.
Със издути бузи правя смешки

Фикри Шукриев • Поезия
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и го убеждавам,
че рогата сам съм си ги прикачил, 
че играя в смешен карнавал...

На разсърден ангел се преструва то. 
Иска да му прикача опашка.

РОМАНТИК

И на разума ви, и на мъдростта ви плюя. 
Мразя ви! – не се мъчете да ми ги внушите. 
Млад съм: искам да съм сит, жените ви да любя, 
с най-различни мили случки да пращят очите.

Със безгрижие наметнат – болките забравям, 
а за вашите не давам пукната парà. 
Безпризорен романтик съм: паднали изправям, 
а на правите подлагам динена кора.

Само нощем се усещам непотребно псе – 
като нищо, изтървано на живота в джоба. 
Търся ви насън и викам... Страшно ме тресе. 
Без да се срамувам, плача, че без вас не мога...

ВЪЗМЪЖАВАНЕ

И мама замина за рая тъй рано. 
За мене тя там непрестанно се моли: 
да бъда със други, да бъда наравно –
зачитан от хора, щаден от неволи.

След нея аз често по детски сънувам 
в съня си наивен тъй странни неща... 
...Във кръв на кокиче се давя... Изплувам… 
И мъртвите питам – тежи ли пръстта?...

Понякога плача, понякога пея, 
живота си спрягам във всякакво време. 
Полюшнат от вятър, светът ме люлее 
с примамка от късче небе и за мене...

Фикри Шукриев • Поезия
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Ерика Лазарова 

пЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ Х. К. АНДЕРСЕН 
ИЛИ пЪТЯТ КАТО МЕТАФОРА НА ЖИВОТА

В културната история на мита като най-древна форма на човешко познание 
и самосъзнание, пътешествията неизменно присъстват не само като начин за 
преодоляване предизвикателствата на пространството в търсене на нови земи, 
но и като сакрална форма на духовна трансформация. Благодарение на фило-
софията и нейния стремеж за познавателно обхващане на света в категории, 
пътят става другото име на живота. Житейският път от раждането до смъртта 
се тълкува като своеобразно и опасно пътуване през изпитанията на физиче-
ското битие за натрупване на необходимата опитност. Закономерно Азът като 
краен бива проектиран върху безкрайността на космоса. А от несъвпадението 
между неограничеността на човешкия копнеж към универсално познание и 
съвършено щастие и ограничеността на битийността му на смъртен се получа-
ва онова съзидателно напрежение, водещо до формирането на творческо-адап-
тивните механизми, превърнали човека в познаващо и съзидателно същество.

Когато в автобиографичната си творба-изповед „Приказката на моя жи-
вот“ Ханс Кристиян Андерсен заявява „…пътешествието е най-добрата шко-
ла за писателя“1, това е повече от програмно изказване или негово съкровено 
творческо кредо. Пътуването като благородна познавателна авантюра и източ-
ник на самопознание е самата метафора на живота му, започнал в скромната 
къщурка в Одензе, но превърнал го в истински духовен космополит. Защото 
днес е малко е да се каже, че Андерсен принадлежи на цялото човечество.

Любовта на човека Андерсен към пътешествията – този уникален и уни-
версален начин за загърбване на задушаващото ежедневие – е неразривно 
свързана с разбирането за творчеството като духовно пътешествие през и в 
културното времепространство на световната история. Ако в екзистенциален 
план той може да възкликне, подобно на ученолюбивия студент от „Галошите 
на щастието“: „О, пътуване! Пътуване!... Това е най-щастливото нещо на све-
та.“2, то във философско-естетически план за големия писател пътуването е 
начин за преодоляване провинциализма на датския културен климат с неиз-
бежната завист и нетолерантност. Приказникът неслучайно признава, че да 
пътуваш, означава да живееш – но да живееш истински, без ограниченията 
на всичко онова, което те прави роб на ежедневните задължения. Пътуването 
е съществуване, отдадено на познанието, на приключението, на отричането на 
статуквото. То е модел на творческия живот, посветен на висши цели и подпла-
тен от висши мотивации. Истинският пътешественик е и поет, внушава Ан-
дерсен. Понеже той превръща земите, които посещава в неизследвани царства, 
нуждаещи се от нов откривател, способен да накара да проявяват истинската 
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си красота дори там, където никой не подозира за съществуването ú.
Светът на пътешествията си остава за Андерсен през всичките години на 

живота му начин на съществуване в бленуваната от романтиците втора реал-
ност, в eclesia pressa или в по-добрия свят на изкуството и фантазията, ако 
използваме хубавия израз на Новалис. Свят, в който всеки нещастен и неу-
довлетворен в обикновения си делничен живот може да намери убежище. Но 
не в една имагинерна действителност, а в една физическа зрима по-съвършена 
реалност, възприемана като по-привлекателна, именно защото прекъсва моно-
тонността на обичайното съществуване. Тя добива магически очертания, тъй 
като в нея отдалечеността от реалните проблеми дистанцира твореца и от про-
блемите за насъщния, както и от сблъска на интереси в неговата гилдия. 

В този контекст пътешествието е не само дейност познавателна, но и пред-
полага разгръщане на поетичното въображение. Същевременно пътуването за 
писателя е и възможност да сравни „своето“ и „чуждото“, търсейки собствена-
та си идентичност и идентичността на датската литература и култура. То пред-
полага откривателство и авантюри на мисълта, житейски предизвикателства, 
но и метатеоретично ниво на преживяването и преосмислянето им в качество-
то му на отваряне към широкия свят и пряко общуване с културни ценности, с 
които иначе жадния за знание млад човек трябва само косвено и от дистанция 
– чрез книгите да се докосва познавателно.

Още първото пътуване на Андерсен до столицата е преломен момент в би-
ографията му. То отбелязва пробив в задушливото битие на дете от най-низ-
шите слоеве на населението, затворено в социо-културната ограниченост на 
родното Одензе. Новото го мами и опиянява, но и го кара да тръпне от нетър-
пение, любознателнос, но и от мъничко страх от неизвестното след напускане 
родния дом на път за Копенхаген. Именно пътуването като изтръгване от зат-
вореността на съсловните предрасъдаци и омагьосания кръг на нищетата е, 
което му отваря вратите към бъдещето на писател със световна слава. В този 
смисъл срещата с метрополията означава не само житейски шанс за будния 
момък, но и предизвикателство към съдбата. Точно затова в автобиографич-
ния разказ темата е отчетливо изведена като увертюра към новото и вълнува-
що, макар и изпълнено с неизвестност битие:

“Пощальонът затръби със своя рог; беше прекрасен слънчев ден и в моята 
детска душа засия слънце: край мен имаше толкова много нови неща, пък и 
нали се бях устремил към целта на всички мои стремежи. Но все пак, когато 
в Нюборг се прекачихме на кораб и започнах да се отдалечавам от родния ос-
тров, аз живо почувствах цялата си самота и безпомощност; с изключение на 
Бога, нямах си никого, на когото би могъл да се облегна… Молитвата ме успо-
кои и вярата в бога и в моята щастлива звезда отново укрепна в мен .“3 

Едва ли е случайно, че смятаното за дебютно печатно произведение на мла-
дия Андерсен „Пътуване от канала Холдерс до Остпит… на Амбер“, издържано 
в духа на магическата поетика на Е.Т.А. Хофман, се ползва със значителен ус-
пех. Заглавието извежда лексемата „пътуване“ като синоним на романтически-
те трансформации. Тук читателят за първи път се сблъсква с пътешествениче-
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ската страст на писателя, който през целия си съзнателен живот едновременно 
горещо ще обича родната си Дания (за което свидетелства неувяхващата попу-
лярност на „втория“ датски химн – стихотворението му „Роден съм в Дания“), 
но възприема себе си и като гражданин на света.

Истински се разгръща обаче жаждата му за пътешествия, когато премине 
границата на Отечеството и почувства душата си отворена за безкрайния и 
примамлив свят. Исторически значими сами по себе си, но и с оглед на исто-
рията на културата са беседите му с Александър Дюма, Виктор Юго и велика-
та трагическа актриса Рашел. Същото важи и за запознанството му с писате-
лите-романтици Тик и Шамисо и с кумира му Хайне. Към този кръг трябва 
да добавим композиторите Лист и Вагнер, Менделсон-Бартолди. В различни 
Андерсенови творби са дискретно описани миговете на общуване с жената и 
певицата с „идеална душа“ Жени Линд – неговата Безсмъртна любима, сре-
щата му със скулптора Торвалдсен, въплъщаващ европейския гений и датска 
национална слава, музицирането с Клара и Роберт Шуберт, станали негови 
истински приятели, както и пребиваването в дома на Чарлз Дикенс, където 
самотникът с душа дете и мъдрец се чувства – може би за първи път – наис-
тина „вкъщи“.

За човек като Андерсен, жадно поглъщащ знания и артефакти, възмож-
ността да се запознае на живо със страните на класическата европейска култура 
е повече от обикновено образователно пътешествие, характерно за стила на 
младите хора от аристократични и заможни буржоазни семейства. То съчетава 
известните ни от Гьоте „години на учене“ и „години на странстване“ на Вилхелм 
Майстер. В този смисъл пътуването му из Германия през 1831 г. се превръща в 
незаменима школа по естетико-художествено и житейски-практическо вчувст-
ване и съпреживяване на чужди културни реалии. Андерсен гледа на отдалата 
му се възможност като на рядък дар, правещ го способен да обезсмърти свое-
то време4, тоест да бъде медиатор между епохата и съвременниците си, между 
четящата публика и творческата индивидуалност. Неслучайно е избрал за за-
главие на първия си пътепис ироничното „Сенчести картини“, а в допълниние 
– напълно реалистичното мото: „Който пътешества, има и какво да разкаже.“5

Пътешественикът Андерсен дръзва да направи собствените си възприя-
тия публично достояние, независимо от скептичното отношение на ментора и 
приятеля си Едвар Колин, който му внушава несигурност заради скептицизма 
си: дали и доколко датската публика ще има какво ново да научи от обемистия 
труд на още младия и недостатъчно утвърдил се автор. Днес можем спокой-
но да кажем, а това е потвърдено от приема на книгата. Съмненията остават 
неоправдани... Има особен, поетичен чар в наблюденията на Андерсен, дори 
когато говори за неудобствата на дилижанса или описва с дискретен хумор 
спътниците си. Няма нищо трафаретно в подхода му към забележителностите, 
които всеки един турист е задължен да поглъща в големи дози. Без излишно 
страхопочитание и предвзети оценки пристъпва даже към явления от рода на 
Сикстинската мадона на Рафаел, поднасяйки ни своята гледна точка. Като при 
това го прави без желание да се представи за по-умен и прозорлив от другите:
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“Пролетях през залата, устремен да видя по-скоро тази картина. Накрая 
застанах пред нея – и не бях поразен. Към мен гледаше мило, но неотличаващо 
се с нищо особено женско лице, такова, каквото, ми се струваше, съм срещал 
често и по-рано. „Та нима това е самата знаменита картина?“ си мислех, като 
старателно се опитвах да открия в нея нещо особено. Дори ми се стори, че мно-
го Мадони, а и други женски глави, зърнати сега от мен мигом в галерията, 
бяха значително по-красиви. Аз се върнах към тях повторно и веднага от очите 
ми падна завеса: пред мен тук бяха нарисувани човешки лица, докато там аз 
видях живата божествената жена! Отново застанах пред картината на Рафаел 
и този път се проникнах целия от нейната безкрайна жизненост и прелест! Да, 
тя не поразява, не ослепява от пръв поглед, но колкото по-дълго се вглеждаш в 
тази Мадона и в младенеца Исус, толкова повече те ти се струват божествени. 
Такова неземно, невинно девическо лице не притежава нито една жена и съ-
щевременно лицето на мадоната като че ли е нарисувано от натура. Във всяко 
невинно лице на девица може да бъде намерено сходство с нея, но тя е този 
идеал, към които всички други само се стремят. Вглеждайки се във взора ú, не 
изгаряш към нея от пламенна любов, но се изпълваш от желанието да застанеш 
на колене пред нея. Сега ми стана ясно как католиците могат да коленичат пред 
картини. Те не се прекланят пред багрите и четката, а пред въплътеното в тях 
посредством духа божество. Човек вижда това божество с плътските си очи, а 
леещите се в това време мощни звуци на органа успокояват дисонансите в ду-
шата му и той постига хармонията между земното и небесното.“6 

Безспорно, пътните впечатления на пътешественика Андерсен могат да 
бъдат и днес четени с интерес с оглед на подобни старателно документирани 
непосредствени впечатления от артефакти или природни забележителности, 
наред с любопитството към живо и сочно описаните му срещи с културния 
и светския елит на неговото време. За мен обаче е най-интригуващо как пъ-
туването променя начинаещият писател и кара да съзреят интелектуалеца и 
художника в него.

В Андерсеновата фантазия има място за скромните и непретенциозни на 
пръв поглед неща. Авторът притежава достатъчно наблюдателност, за да може 
да редува описанията с психологически внушения, а разказите за природни и 
културни забележителности – с философски размишления или със същински 
живописни картини7, изградени само с помощта на словото. Прекрасен при-
мер в това отношение представлява лирическото отклонение на тема „море“ и 
постигнатата смислова връзка между природната стихия и човешката емоцио-
нална природа:

“Сърцето и морето си приличат! Морето е сърцето на земята и затова то 
така се вълнува в бурна нощ, затова и така изпълва с тъга или възторг, когато 
отразява в спокойната си гладка шир ясното звездно небе, това велико изобра-
жение на вечността! Небето и земята се отразяват в морето, както и в нашето 
сърце, но човешкото сърце, потресено от житейските бури, никога вече няма 
да бъде толкова спокойно, както великото сърце на земята. Та нали и нашият 
човешки живот е само миг в сравнение с живота на целия свят…“8 
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Интересно е да се направи паралел между Андерсеновата творба „Сенчес-
ти картини (из пътешествието по Харц през 1831 г.)“ и станалото вече евро-
пейски популярно произведение на Х. Хайне „Пътуване по Харц“. Макар да 
се случва често и двамата да минават по едни и същи места – пътешествайки 
примерно из планината Харц и Люнебургската степ, посещавайки старинния 
„свободен имперски град“ Гослар или внушителния скален монумент Брокен 
– натюрелът и авторският им почерк са коренно различени. Ако за младия дат-
ски пътешественик пътуването е повод да види и преживее очарованието на 
непознати места, преосмисляйки пътните картини в светлината на порасна-
лата си културна и житейска опитност, за ироничния романтически гений на 
Хайне пътуването е преди всичко начин за критическо и изобличително взира-
не в немската реалност. 

Блестящ пример за майсторски сарказъм е написаното за известния уни-
верситетски град Гьотинген. Хайне разрушава митологемната представа за 
него и „високата“ му наука, надсмивайки се жлъчно над филистерския ман-
талитет на немските професори. Той издевателства над онези техни събратя, 
които го изключват от редиците си напълно съзнателно и злонамерено. Те са 
му отказали преподавателско място и научна кариера, въпреки блестящата му 
дисертация, разкривайки цялата убогост на претенциите си за научна честност 
и показна принципност, зад които се спотайват боязън за собственото топло 
местенце, неуважение към инакомислещите, „надуто буквоедство“, съчетано 
със завист към можещия и обикновен догматизъм:

“Самият град е хубав и най-много ти харесва, когато го разглеждаш с гърба 
си. Той навярно е твърде стар, защото, спомням си, и преди пет години, когато 
ме записаха в университета, а скоро след това и ме и изключиха, градът вече 
имаше все същия сив, дълбокомислен вид и беше вече напълно обзаведен с 
университетски нощни пазачи и надзиратели, с дисертации, чайове с танци, 
перачки, компедиуми, печени гълъби, гвелфски ордени, промоционни карети, 
лули, придворни съветници, юридически съветници, релегационни съветни-
ци, професори и разни други профанесори… 

Общо взето обитателите на Гьотинген се поделят на студенти, професори, 
филистери и добитък; но тия четири съсловия съвсем не са строго разграничен 
помежду си. Най-значително е съсловието на добитъка.“9 

В подобен саркастичен дух последният от немските романтици описва при-
вилегированите пътешественици в лицето на привидно симпатичните майка, 
дъщеря и придружител, сипещи сантиментално-афектирани баналности на 
тема природа и литература, така че поетът саркастично обобщава беседата си 
с тях в едно изречение: „Струва ми се, че говорихме и за ангорски котки, етру-
ски вази, турски шалове, макарони и лорд Байрон…“10 . Той обаче се трогва до 
сълзи от човешкото нещастие, застигнало го по пътя в образа на безпомощни 
страдалци, съчувства на бедните хора и изрича вдъхновени слова за немска-
та приказка, родена от същия непретенциозен, но изпълнен с естествена по-
етична атмосфера ландшафт и от чувствителността на обикновените селяни, 
одухотворяваща не само природната среда, но и неодушевените предмети от 
домашния бит:
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“Само от такъв дълбок, съзерцателен живот, от такава „непосредственост“ 
е могла да възникне немската приказка, чието своеобразие се състои в това, 
че в нея говорят и действат не само животните и растенията, но и привидно 
съвсем лишени от живот предмети. Пред тоя мечтателен, незлоблив народ, в 
тихата, мирна прикътаност на неговите планински или горски хижи, се е раз-
крил вътрешният живот на тия предмети и те са получили закономерен, после-
дователен облик…“11 

Андерсен също усеща приказността на Харц, но за него, роденият при-
казник по душа и светонагласа, тя се дължи на всеобщата одухотвореност на 
природата. Пантеистичната му фантазия създава художествената условност на 
неговия Харц по модела на романтическия светоглед, но допълнен от реализма 
на човека от низините, привикнал да забелязва страданията на братята си по 
съдба (например когато описва тежкото съществуване на миньорите).

Датчанинът съзерцава Саксонска Швейцария с непредубедени очи и, ма-
кар да е известно, че познава основно книгата на Хайне – един от своите учи-
тели в литературата, той забелязва съвсем различни неща. И като всеки пъ-
тешественик, независимо от епохата, се стреми да запечата в съзнанието си 
повече явления и по-богати подробности, за да може да ги сподели с другите. 
Стилът, който ще го направи световноизвестен, вече е започнал да кристали-
зира. Например, когато говори с нежен, незлоблив хумор за елфите, нахлули на 
весел рояк в дилижанса, за да се закачат с уморените пътници, Андерсеновото 
въображение ги превръща в магическо средство срищу сивотата и делничност-
та, които го заобикалят. Вълшебните създания се превръщат в негови незрими 
помощници, населяващи и оживяващи с присъствието си Люнебургската степ, 
но и правещи по-проникновен вътрешния му поглед към действителността: 

“Елфите целунаха очите и ушите ми и аз сякаш станах съвсем нов и по-
добър човек.

Погледнах към обширната Люнебургска степ, известна като некрасива. 
Боже мой, какво ли само не говорят хората! Впрочем, онова, което те разказ-
ват, зависи от тяхното умение да гледат и да слушат. А какво видях аз ли? Всяка 
песъчинка беше блестящ скален отломък, а дългите стълбчета трева, обсипани 
с прахта от пътя – най-прекрасно шосе за мъничките елфи. Зад всяко листенце 
поглеждаше миниатюрно усмихващо се личице. Елите изглеждаха като истин-
ски вавилонски кули и от най-ниските клонки до самия връх всичко бе осеяно 
с елфи. Самият въздух беше също така изпълнен с тези причудливи създаний-
ца, светли и бистро-прозрачни като лъчи светлина. Пет-шест пъстро обагрени 
гении се носеха върху гърба на бяла пеперуда, стресната от тях в съня си. Други 
строяха замък от аромата на цветя и лунно сияние. Цялата степ беше вълшеб-
но царство, пълно с чудеса! Как пленително бе сътворено всяко венчелистче! 
Какъв живот дишаше от всеки елхов вършец! Всяка прашинка се отличаваше 
по цвят и структура! Да не говорим за безкрайното, необятно, безбрежно небе 
над степта…?!“12 

Тук вече личи могъщият гений на писателя, който по думите на Георг 
Брандес – един от най-великите литературни критици и историци на ХІХ век, 
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е съумял да направи наистина световно значима датската литература... Макар 
„Сенчести картини“ да е първият пътепис на писателя, в него откриваме доста-
тъчно дълбоко съдържателни и чисто художествени основания, за да оценим 
високо таланта му. Още в началото той показва завидна склонност за само-
иронизиране, разказвайки за впечатляващо амбициозните си намерения да 
превърне пътните си бележки в остро драматично произведение, издържано 
според всички закони на нормативната естетика, съобразявайки драматичната 
форма с изискванията за пролог и антракти, кулминация и дори оркестриране 
на текста. 

И добре, че претенциозният замисъл си остава само проект. Ан дерсен бър-
зо се отказва от „тази абсолютно нова идея“, жертвайки нова торството на вся-
ка цена заради правдивостта и естествеността – две ес те тически категории, 
пред които той се прекланя наравно с култа си към без брежните възможности 
на въображението. Необикновеното за него съ ще ствува бракосъчетано с по-
знатото до болка, а истинското поетическо откривателство е да изложиш на 
бял свят чара на привидно незабележимото. Великолепните картини на вселе-
ната, откриващи се пред очите на пътешественика, не е задължително да омай-
ват с ориенталски пищен блясък, нито да смайват с причудливи ефекти. Вътре 
в сърцето си творецът открива най-големите чудеса и простичко, естествено и 
вдъхновено ги споделя с другите, учейки ги да усещат красотата на планини и 
долини, на морето и небето, на природните стихии и на човека, който им вдъх-
ва живот и смисъл:

“Но ето че започнаха да избледняват едно по едно новите непознати мес та 
и хора. За мен обаче между планините се откри нов свят , обкръжаваше ме чу-
десна природа. Тя не поразяваше с оригиналност и въ пре ки всичко беше ори-
гинална, оставайки самата себе си. „А не се ли заключава в това истинският 
смисъл?“ – си помислих и всички те зи прете нции за оригиналност сякаш вятъ-
рът ги помете от главата ми! Реших да опиша всичко видяно от мен просто, без 
всякакви допълнителни украси. Ако не намеря нищо оригинално – значи сам 
аз съм само копие, но това е ня как невероятно. Ако дори един листец на дърво-
то не прилича на ос та налите, как тогава човекът, оставащ себе си, би могъл да 
бъде копие на други хора?“13 

 Цитираното има програмен характер и си остава валидно както за пое-
тиката, така и за цялостното творчество на Х. К. Андерсен, който предпочита 
поезията на разума да бъде в плодотворен синтез с емоционалните внушения 
и с философските послания на творбите му. Пътешественикът стига до заклю-
чение, което обяснява самобитността на неговия почерк. Той не се страхува да 
бъде нетрадиционен; отдалечавайки се от общоприетото и залагайки на собст-
вената си уникалност, създава най-оригиналните си и зрели произведения. 

Цял живот Андерсен остава верен на принципите си, донесли му в крайна 
сметка заслужено признание. И победа над враговете му... Когато става дума 
за чувствителен до болка и лесно раним човек като Андерсен, незаслужената 
обида и пресиленото взиране „под лупа“ във всяка следваща творба създават 
усещане за преднамереност. Отговорът, който дава на някогашното светило 
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проф. Хорнеман, останал днес в историята едва ли не само защото се е опи-
тал да унизи Андерсен заради скромния му произход, е повече от показателен. 
Отговорът е нещо като диагноза на социалната ситуация. Защото Ханс Крис-
тиян Андерсен е едва вторият творец в Дания, дръзнал да живее и работи 
като свободен интелектуалец. Сиреч само от плодовете на труда си. При това 
без да разчита на благороднически произход, наследство или опеката на знатен 
роднински гръб: „Да, моят баща беше честен занаятчия и всичко, което съм по-
стигнал, дължа на себе си, а не на пари или произход. Смятам, че съм в правото 
си да се гордея с това!“ 

В България съществува една много изразителна поговорка: „Никой не е 
пророк в собственото си село“ – отзвук от историята с пророка Мохамед, който 
трябва да се премести от Мека в Медина, за да се спаси от предубежденията на 
съседи-недоброжелатели. Самият Андерсен долавя интуитивно истината, до-
казала се през годините, че същинското му признание ще дойде от „големия 
свят“, а не толкова от родината. 

 Когато се говори за пътешественика Х. К. Андерсен обаче, трябва да се 
изтъкне, че той добре осъзнава принципната епистемологична ценност на пъ-
туването. Понеже за твореца по призвание пътешествията не са нито само раз-
влечение, нито само отдих от всекидневните грижи; те са колкото познание и 
самопознание, толкова и потребност от духовно обновяване.

Пътувайки по Европа, Андерсен трупа впечатления, познания, културна 
опитност. През следващия си воаяж през 1833-1884 г. – шанс, който получава 
благодарение на стипендията за многообещаващи млади творци14, – той отно-
во посещава Германия, за първи път пребивава в световния град Париж, къде-
то, по думите му, всеки кочиаш чете вестник и се чувства свободен човек. Пре-
живява вълнуващи срещи с Лувъра и Нотр Дам дьо Пари, с Версай и света на 
парижките кафенета – тази типично френска институция за светски сбирки и 
спокойно съзерцание, за сладко бъбрене с приятели, но и служещи като уютен 
пристан за творците, желаещи да споделят с белия лист своите вълнения. Пра-
ви интересни литературни познанства, среща се с хора, формиращи културния 
климат на епохата. Но освен като житейски и културни факти, те не обогатяват 
съществено творческата му личност, както прави това общуването му с живия 
и многолик живот. 

Затова определено смятам за пресилено и акцентирането на биографите 
върху някакво робско преклонение на Андерсен пред величията със „синя 
кръв“. Първо, отдаване дан на уважение пред приелите го короновани особи 
спада към задължителния етикет на епохата. Второ, критикувайки го, че се 
чувства поласкан от вниманието им, не е зле да си припомним в самокритичен 
план доколко днешните т. нар. елити са свободни от преклонението не само 
пред „силните на деня“, но и пред съмнителни звезди от шоубизнеса и мод-
ния подиум. Та нали средствата за масова информация всекичасно ни заливат 
с репортажи за „богоизбраните“ в постомодерното общество, в което учени 
стоят безмълвни и едва ли не невидими на светски сбирки, попивайки част от 
отразената светлина на поп и фолк идоли, а писатели се домогват до внима-
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нието на продуценти и политици. Андерсен говори за оказаното му внимание 
от величества и духовни ментори, само и единствено за да подчертае, че той, 
детето на бедния обущар, вече е част от духовната аристокрация на Дания, а 
като творец-космополит принадлежи на цялото човечество.

Пътуването и признанието от страна на духовния и светския елит на Ев-
ропа му помага да почувства собствената си стойност на творец и човек. Ако 
Германия той цени като родина на романтизма, то в Швейцария е очарован 
привидно чисто туристически от величествените Алпи, описани като „гигант-
ски стъклени вълни с пяна от сняг“, както и от идиличното спокойствие на 
Женевското езеро. Преките наблюдения ще му послужат отлично в приказния 
разказ „Ледената девица“, чието начало издава доброто познаване на географ-
ския ландшафт:

“Хайде да посетим Швейцария, да разгледаме тази прекрасна планинска 
страна, в която горите растат по стръмните скали; хайде да изкачим до осле-
пителните снежни полета, а после да се спуснем отново в зелените ливади, къ-
дето шумящи реки и потоци се носят надолу така, сякаш ги е страх, че няма да 
стигнат навреме до морето и да изчезнат в него. Слънцето прежуля в долината, 
прежуля и горе, по тежките снежни маси, така че с времето те стават блестящи 
ледени блокове и се преобразуват в сгромолясващи се лавини и извисяващи се 
ледници. Два такива блока лежат в широките проломи на Шрекхорн и Ветер-
хорн, край планинското градче Гринделвалд; странни са те наглед и тук през 
лятото идват много чужденци от всички краища на света, за да ги видят…“14 

Подобни картини Андерсен рисува и когато говори за долината на Рона 
и за Шильон, за Монтрьо и за Женевското езеро. Без, разбира се, да остане 
загледан само в регионалното и туристически занимателното, а стараейки се 
да вникне в особеностите на живота, където многото гладни гърла в селските 
къщички знаят как да се възползват от картофените градинки край всяка от 
тях, а туризмът процъфтява, благодарение на стотиците чужденци, пристига-
щи с „подвързания си в червено пътеводител и четат там какви чудесии има да 
видят.“15 

Тези живописни и съдържателни ескизи в стила на днешните туристиче-
ски рубрики, без да са от съществено значение за еволюцията на таланта му, 
съдействат за разширяване хоризонта на твореца. Затова, макар и пътуването 
му из Ориента през 1840 г. да не блести от естетико-художествени открития, за 
самия автор безспорно преминаването през люлката на европейската цивили-
зация носи тръпката на познавателен възторг, а пътните му очерци за времето 
си са посрещнати с интерес от читателската публика. За нас е важно, че преми-
нава през земите ни. Както за скандинавските народи са важни посещенията 
му в Швеция, още повече, че това е страната, в която той за първи път бива 
официално честван като знаменитост.

Но не природните красоти или културните паметници, сами по себе си, не 
дори престижните контакти или засвидетелстваното му уважение и преклоне-
ние от критиката и ентусиазираните читатели, ще изиграят най-голяма роля 
за израстването му като писател и личност. Променя го преди всичко докосва-
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нето до магическия Юг със свойственото му очарование – със слънчевата си 
земя, слънчевите хора, прекрасните природни дадености и история. 

Мен, като културфилософ и културисторик, ме интересува не хронология-
та на пътешествията, а преживяванията на пътешественика Андерсен, форми-
рали го като личност и като творческа индивидуалност. Не всяко пътуване 
непременно и фатално белязва душата. Без съмнение същинската част от бла-
городните пътни „авантюри“ на Андерсен и по-специално от пътуването през 
1833-1834 г. си остава престоят му в Италия, превърнал се за него в съдбовно 
преживяване. Там той не просто върви по стъпките на известните пътешест-
веници, а открива очарованието на тази магична страна. Открива го в прекло-
нението пред силата на художествения гений. В страната, в която титаните на 
Ренесанса са направили от италианската земя родина на изкуствата.

В този контекст е любопитно да сравним какво прави най-силно впечат-
ление на олимпиеца от Ваймар и на младия датски пътешественик. Известно 
е, че за Й. В. Гьоте (автобиографичното „Пътешествие в Италия“) е достатъчно 
„да бродиш по улиците тук и да имаш очи, за да видиш неподражаеми карти-
ни“16. Казаното важи не само за Неапол, където, според него, народът е абсо-
лютно естествен, заразяващо весел и умее да се радва на изкуството. И даже 
пазарът „Санта Лучия“ като синоним на изобилието от кокетно и чисто под-
редени риби, зеленчуци, плодове, меса, колбаси, планини от яйца, въздейства 
като произведение на изкуството17. Очарован е от климата, наречен от него 
„невероятен“, понеже дори през февруари слънцето грее ласкаво и, както ще 
отбележи пунктуално, е имало само четири лоши дни18.

За немския писател като пътешественик най-важен е досегът с живото из-
куство. Роден във Франкфурт – град, в който, по думите му, не е виждал ни-
какви скулптури до осемнадесетата си година, той е възхитен, че в Рим има 
„живот, който продължава две хиляди години, че и повече, толкова многоо-
бразен поради редуването на епохите… Така ставаш съучастник във великите 
решения на съдбата, макар че отначало е трудно за наблюдателя да проследи 
как един Рим е сменял другия…“19 

По сроден начин, но с повече суров реализъм, описва Х. К. Андерсен пър-
вите си впечатления от Италия, конкретно от местността Кампания: „На чуж-
денеца, поклонник на изкуствата и старината, появяващ се откъм Алпите и съ-
зерцаващ за първи път вълните на Тибър, тази изсъхнала пустиня му се струва 
като разгърната страница от световната история, а разхвърляните из нея хъ-
лмове – свещени писания или цели глави от тази история…“20 

Младият датски пътешественик има набито око за природните красоти на 
Италия и за богатството от културно-исторически паметници. Но тя му допада 
преди всичко с топлата си атмосфера – в буквален и преносен смисъл, т. е. не 
само с природните красоти и огнения темперамент на хората, ценящи еднакво 
изкуството и човешкото общуване, хубавата храна, веселието, музиката, танца, 
карнавалите, както можем да научим от пътеписите му и от известния му ро-
ман-предизвикателство „Импровизаторът“. Многократно ще пише за „bella Ita-
lia“ и нейното оздравяващо духа и тялото слънце. И макар към края на живота 
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си, поради здравословни причини и „северната си физика“, да не е можел да му 
се радва толкова интензивно, ще сподели, че е възприемал себе си като „син на 
слънцето, заради любовта си към юга“21. В „Приказка на моя живот“ признава, 
че принадлежи на Италия с цялата си душа и дори ще възкликне, че когато е 
трябвало да напусне италианските земи, е страдал дълбоко: „…всичките ми 
помисли принадлежаха на Италия като загубен от мен рай, който няма да видя 
повече (к. м. – Е. Л.).“22 

От биографична гледна точка обаче – и то ако възприемаме биографията 
не като хронология от събития, фиксирани в дати, а като огледало на личност-
та и на епохата, е особено важно да се изтъкне фактът, че Андерсен открива 
в Италия своето духовно отечество. Много е писано за пристрастието му към 
италианския Юг и за човешкото му предпочитание към Рим като вечен град, 
но и като място, близко на душата му. Показателно е какво ще напише за памет-
ната дата на пристигането си 18 октомври 1883 г.: „Това е денят на второто ми 
раждане.“ От мига, в който попада сред лабиринта от улички на малък площад 
с фонтан, има чувството, че вече го е виждал и размишлява как би протекъл 
животът му, ако се беше родил тук. И дали бедното италианско момче би имало 
повече шансове да успее в живота – тези мисли отриваме в романа „Импрови-
заторът“, както и в чудесните описания на старините и в преживяванията на 
героя в приказката „Медният глиган“.

Където и да отиде, датският писател съумява да съзре типичното. За него 
Гърция, въпреки превратностите и трагизма на историята, си остава страната 
на античната демокрация. Прованс и Ним завладяват душата и естетическото 
му чувство с природната си красота и древна история, а Лондон го изумява с 
космополитизма си. Затова смята, че названието „град на градовете“ му под-
хожда дори повече, отколкото на „свещения град“ – Рим. В него той вижда въ-
плъщение на представата за Англия като „царица на моретата“, а столицата ú 
му изглежда като световен център на търговията и индустрията.

И все пак пътните впечатления на Андерсен не остават запечатани само в 
пътни ескзизи, а се превръщат във важна част от неговия „художествен рекви-
зит“. Той рисува живо и вдъхновено наблюденията си, прави ги органична част 
от тъканта на романите и приказките си. Поетиката на пътя се утвърждава в 
творбите му като поетика на пътуващия човек.

Андерсен от праобраз се превръща в модел на модерния пътуващ човек. 
Неговите пътешествия по правило не завършват с прибирането у дома. Път-
ната му чанта и куфарът – подарък от крал Кристиан ІХ, заедно с чадърът и 
цилиндърът, са винаги в готовност за поредното пътешествие. 

Великият син на Дания пътува с широко отворени очи за местния колорит 
и за динамично променящия се през собственото му столетие свят. Пантеис-
тичният му поглед към универсума вмества и интерес към научните новости. 
Ето защо са важни и проекциите на постиженията в науката и техниката 
биват в художествената му проза. При това не като любопитни подробности 
от повествованието, а като изразителни и типологизиращи дадена ситуация 
детайли. В магичния свят на приказника трайно присъстват железницата и 
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микроскопът. Във „Водната капка“ той представя света на микроорганизми-
те като модел на вселената и човечеството с неговите вечни дрязги, страсти, 
стълкновения.

Специално място и в автобиографията си, и в пътните си бележки писате-
лят отделя на революционната роля на железопътния транспорт. Той съзна-
телно противопоставя некомфортния и бавен дилижанс на удобствата, бързи-
ната и сигурността на влака, благодарение на който за по-малко от десетилетие 
„Да се добереш до Париж през Германия вече е шега, а това не беше така през 
1833 г.“23 В „Базара на поета“ (1840) го възхвалява, посочвайки неговата огро-
мна социална функция: „Велико изобретение е железният път! Благодарение 
на него, ние можем сега да поспорим по въпроса за могъществото на древните 
чародеи! Ние впрягаме във вагони коне-чудо и пространството престава да съ-
ществува! Ние сме подобни на облаци по време на буря, на птици в полет! По-
бързо не са летели дори Фауст и Мефистофел на плаща на последния. В нашето 
време ние постигнахме по естествен път същото могъщество, което в средните 
векове са добивали само с помощта на дявола!“24 

Писателят нарича епохата си „време на велики открития“25, а прогреса – 
огромна жива библиотека, от която може да се възползва всеки. Превръща се 
в ценител на науката и нейните открития, израз на интелектуалната мощ на 
човека. Фино се ползва от информацията за завоеванията ú, за да онагледи и 
придаде автентичност на разказа си. Съвременният творец, смята той, не само 
трябва да ползва съкровищницата на миналото, но и да бъде воден от благо-
родна познавателна любознателност към науката и постиженията на новия 
свят. 

 Андерсен осмисля по нов начин културната и научна приемственост26, 
когато разсъждава за задачата на твореца и неговата компетентност – да се 
ползва от съкровищницата на природата, но да не забравя и постигнатото от 
човешкия гений27. Залагайки на факта, който и днес малцина проумяват в дос-
татъчна степен, че е необходим синтез между науката и поезията, между раци-
ото и емоцията, за да бъде човекът завършена личност, а неговата цивилизация 
да не страда от бездуховност:

 „Да, науката ни открива в страната на поезията новата Калифорния. Наис-
тина, онзи, който предпочита да се оглежда назад и много-много да не поглеж-
да напред, колкото и високо и достопочтено положение да заема, ще каже, че 
от съкровищницата на науката са се ползвали твърде отдавна и че тя е почти 
е изчерпана от великите безсмъртни певци, прозрели бъдещето значение на 
науката… Ние не искаме да твърдим, че поетът е длъжен да излага в стихове 
новите научни открития…Поетът само е длъжен да се просвети и да засвети 
със светлината на науката, постигайки с ясен поглед истината и хармонията в 
голямото и малкото. Тогава разумът и фантазията му ще се пречистят, прос-
ветлят и ще му посочат и нови форми, и по-одухотворени слова. Даже отдел-
ните открития са в състояние да окрилят мисълта му. Какъв приказен свят се 
открива под микроскопа, стига да го приложим към целия ни човешки свят! 
Електромагнетизмът може да стане жизнена нишка в най-новите комедии и 
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романи, а колко много хумористични произведения могат да бъдат създадени, 
ако се възнесем от нашата миниатюрна, подобна на песъчинка земя, населена 
с дребни мнителни човечета, в безкрайното космическо пространство, където 
са разпръснати млечни пътища!“28 

Писателят подхожда подчертано философски, когато в „Какво може да из-
мисли човек“ настоява, че новото време е най-доброто, защото къса със суеве-
рията и тиранията. Без фалшива сантименталност той интерпретира и мина-
лото, завършвайки оптимистично мрачните картини в разказа „Епископът от 
Бьорлум и неговият роднина“: „Бъди благословено, ново време, препусни към 
нас по пречистващия въдух, донеси ни лято! Нека слънчевите ти лъчи блестят 
в сърца и мисли! На лъчистия ти фон край нас преминават мрачните предания 
от жестоките тежки времена!“29 

 Андерсен стига още по-далеч в преклонението си пред изобретателния 
човешки гений, определяйки го като променящ самата история. В „Музата на 
новия век“ представя панорамна картина на човешкия прогрес, в който пара-
лелно с техническите постижения присъства и общественият напредък, разру-
шаващ китайските стени на духовната изолация и предразсъдъците, догмите и 
верския фанатизъм. Музата е космополит, за когото народи и страни са равни 
и с равностоен принос в световната история. Тя се опира на вековната история 
на поезията, на най-актуалните научни открития и на философските прозре-
ния на всички големи мислители. Отнасяйки се критически към съвременост-
та, Андерсен я представя като дете, „родено във фабриката на съвремеността“, 
което бързо расте, устремено вихрено напред, уважавайки миналото, но и раз-
рушавайки ненужните му кумири. 

За онези читатели и критици, които го смятат за наивен разказвач на за-
бавни или поучителни истории за деца (автори като Едгар Нилсен30 се надсми-
ват над подобно интелектуално късогледство!), не е зле да прочетат посвете-
ното на САЩ – родината на демокрацията, дадена през далечния ХІХ век. Без 
да я е посетил, макар и многократно да е бил канен като почетен гост, благо-
дарение силата на мисълта си и на огромната си, бих казала дори всестранна 
осведоменост, Андерсен достига до разбирането за нейната вътрешна проти-
воречивост. Така я и представя – с уважение към усилията й за национален 
суверинитет, но и с непримиримост към недъзите й, след като „Декларацията 
за независимост“ е в остър контраст с узаконеното робство. Затова ще напише 
прозорливо-изобличително за Америка, дала на света „Хаваята“ на Лонгфелоу, 
че е „страната на свободата, в която местните жители са преследван дивеч, а 
африканците – робски животни“31. 

Заслужават уважение и тезите му за културната комуникация на обедине-
ното от общи цели и ценности човечество. Ако си послужим с днешните по-
нятия, бихме могли преспокойно да го наречем анализатор и футурист, фи-
лософ на историята и културолог. При това прогнозите му се сбъдват до една: 
„Всеки от сърдечните удари на отделните националности е само една буква в 
огромната азбука на прогреса, но тя сграбчва всяка буква с еднаква любов, под-
режда ги в думи и ги люлее в ритъма на химна на своето съвремие…
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Скоро ще рухне китайската стена; железниците на Европа ще достигнат 
заключения културен архив на Азия и двата културни потока ще се слеят в 
едно течение!“32 

В същото произведение той възпява „майстор Безкръвни“ или машината, 
сътворяваща модерните чудеса, овладявайки мощта на пàрата. А в ултрамодер-
ната за времето си приказна история „Дриадата (Приказка за Парижкото изло-
жение през 1867)“ той пише възторжено, но и с малко тъга за мощта на циви-
лизацията, както и за погубваните от светския блясък и шумен успех на силно 
техницизирания живот извечни ценности. Поетът преосмисля триумфа на на-
учния дух като световноисторическа победа на човека-творец, който трябва да 
се научи да примирява техническите чудеса с чудото на човешкото сърце, без 
да се отчуждава от истинската си същност – обичта. За да не пропадат младите 
момичета и да не умират приказните дриади, лишени от достатъчно въздух и 
от слънцето на любовта, която не може да се купи с пари:

“…Париж искреше в мъглата. От нея излитаха локомотив след локомотив, 
влак до влак, влак след влак… едно ново световно чудо ги притегляше към Па-
риж.

Как изглеждаше това чудо?
– Разкошно цвете на изкуството и индустрията… е поникнало от безжиз-

нените пясъци на Марсово поле; огромен слънчоглед, по чиито листа човек 
може да учи география, статистика, да достигне върховете на познанието в 
своята област, да проникне дълбоко в света на културата и поезията, да опоз-
нае големината и величието на държавите по света…

 – Построен е Аладиновият дворец на съвремието – говореше се наоко-
ло, – ден след ден, час след час, той все повече и повече разгръща богатата си 
прелест. С мрамор и ярки цветове се кипрят безкрайните зали. Майстор „Без-
кръвни“ движи стъклените си и железни крайници в огромната кръгла зала 
с машини. Произведения на изкуството от метал, камък и тъкан, говорят за 
духовния живот на страните по света, картинни галерии, великолепни цветя, 
всичко, което дух и ръка са могли да създадат в работилниците на занаятчиите, 
е изложено тук; могат да се видят дори древни находки, открити в стари замъ-
ци и торфени блата…

Тук беше кралският дворец в Египет, а там – кервансарай от пустините, бе-
дуин на камила, идващ от слънчевата си родина, преминава покрай нас; тук се 
ширят руски конюшни с огнени, великолепни степни коне; покрита със сламен 
покрив селска къщурка с датско знаме стои близо до великолепно резбованата 
дървена къща на Густав Ваза от Даларне; американски хижи, английски вили, 
френски павилиони, кьошкове, църкви и театри стояха чудновато пръснати 
наоколо, а сред всичко това – свежа зелена трева, течаща вода, разцъфнали 
храсти, редки дървета, оранжерии, в които човек можеше да си помисли, че 
е в тропическа гора; цели розови градини, сякаш пренесени от Дамаск, какви 
цветове, какъв аромат!

Изкуствени сталактитни пещери, обгръщащи сладки и солени води, пред-
лагаха изглед от царството на рибите…“33 
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Съвременник на големите промени в комуникацията и транспорта, вече 
нищо не е в състояние да го разубеди, че именно новото време е най-великото 
и най-чудесно „време за приказки“34. Всъщност Андерсен пледира науката и 
поезията да се възприемат като обобщен образ от литературата; като два пътя 
на човешкия прогрес. За него пътуването, което предлагат, е не по-малко ва-
жно за духовното съзряване на личността и твореца в сравнение с обаятелния 
и вълнуващ свят на пътешествията по широкия свят.

Пътуването – пряко или въображаемо – прави човека космополит и раз-
тваря пред него книгата на мирозданието. Особено, ако към личните впечат-
ления се добави достъпното за всеки грамотен човек пътуване чрез книгата. 
И това е може би най-истинското пътешествие, понеже дарява пътуващия 
с универсална опитност. И сякаш с магическа пръчица му създава условия, 
несравними с неудобствата на обичайните дестинации. 

Със завидна осведоменост рисува Андерсен въображаеми картини от Ин-
дия, Америка, Африка, разказва със завидни познания на географ и орнитолог 
за пътя на прелетните птици. Въображението му прелита от северния полюс 
до долината на Ганг, от изворите на Нил обратно до блатата и брулените от 
северните ветрове брегове на Дания. Подобни красноречиви и достоверни оп-
исания, редом с измислени приказни страни, в които герой е митичната птица 
Феникс, писателят сътворява когато говори за пътищата, водещи до „Райската 
градина“ или беседва със старата вещица от „В града има блуждаещи огньове“.

Писателят пътува и из историята на човечеството. Това му помага да съз-
даде изключително интересната, за съжаление днес почти неизвестна за широ-
ка публика приказка „Книжката с картини на кръстника“, пресъздаваща дра-
матични картини из живота на Дания. 

Цялата литература представлява за Х. К. Андерсен едно безкрайно позна-
вателно пътуване, превръщащо се в крайна сметка в самопознание.

Доказателство за подобно интровертно разбиране за пътищата на човеш-
кия живот в огромното им многообразие е „Албум без картини“. Подобно на 
поезия в проза се лее текстът, а читателят заедно с разказвача и месеца обикаля 
земята, вглеждайки се в нейните красоти. Но и в човешката мъка. В трогател-
ните и мили постъпки на децата, в чиито искрени сърца свети добродетелта без 
маска. Прекрасни миниатюри, в които оживявят молещата се за живот източна 
хубавица край брега на Ганг, мъртвият град Помпей и призрачната Венеция, 
светският театър на величията в Храма на Мелпомена, поелата в последния си 
път стара мома, за която пренасянето на мощите до гробището извън града ще 
бъде единственото ú пътешествие, първата брачна нощ на щастливите младо-
женци, малката палавница, която иска да се извини на кокошката за лудори-
ите си, невръстният Гаврош от Юлската революция през 1848 г., символично 
улучен от куршум върху трона на Бурбоните, мечката, играеща си с децата, и 
терзанията на вестникарското и псевдовестникарското творчество.

Но ако трябва да посоча една единствена картина от този невидим албум, 
сътворен от лъчите на месеца, несъмнено бих посочила трагичния размисъл 
за емигрантите, тръгнали да търсят щастието си в Америка. Само едно голямо 

Ерика Лазарова • Пътешественикът Х. Кр. Андерсен



508 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

сърце и един тънък ум могат да опишат толкова живо и без следа от сладни-
кави илюзии онова, което очаква нещастниците, тръгнали да дирят по-добър 
живот за себе си и децата си. Те виждат в розово бъдещето си, въпреки че то им 
готви изпитания и смърт. А вятърът ги предупреждава:

“Плувайте, преплувайте океана! Вие ще заплатите за това изгнаничество 
с последното, което още притежавате. Като бедняци, безпомощни бедняци ще 
достигнете вие обетованата земя! Ще ви се наложи да продадете в робство са-
мите себе си, жените и децата си! Но не дълго всъщност ще ви се наложи да 
страдате…“ О, помолете се за тези, които се отправят да търсят гроба си зад 
океана!“35 

Трябва човек наистина да е пътешествал духовно по цялата планета, за 
да може да се почувства говорител на човечеството, разбиращ и радостите, и 
скърбите му. Както ще напише в „Медният глиган“ (заглавието често бива пре-
веждано на български и като „Медната свиня“), творецът е в състояние да съ-
бере в сърцето и въображението си целия универсум, за да може след това да го 
пресъздаде в произведенията си: „Който умее да рисува, той може да побере в 
себе си целия свят“.36 Освен всичко друго, Андерсен е надарен художник, чиито 
скици допълват извънредно сполучливо белетристичните му творби, подобно 
на любимия му Хофман. Показателно е, че добронамерената критика подчер-
тава способността му да вдъхва живот на думите, превръщайки ги в словесни 
картини. И признава, подобно на г. Брандес, че той е надарен с редките дарове 
на блестящ разказвач, но и на проникновен сърцевед:

“В моите произведения ценяха главно сърцето, естествеността и правди-
востта. Защото, колкото и да е прекрасна и достойна за похвала самата форма, 
колкото и да поразява с дълбочината си представената в нея идея, главната 
роля все пак се пада на пронизващото я искрено чувство.“37 

Естетическата мяра на реализма ще бъде и мяра на автобиографично дос-
товерното. Затова тонът на повествованието му е ту романтично извисен, ту 
скръбно приглушен, ту саркастичен или добродушно усмихнат, ту критически 
изобличителен, когато се сблъсква с многото лица на страданието и бедността, 
с лицемерието и мерзостта, с жестокостта и високомерието... Художествени-
те и философски внушения на „Албум без картини“, както и безсмъртните му 
приказки за деца и възрастни красноречиво доказват, че за Х. К. Андерсен пъ-
туването никога не е било начин за себедоказаване в общуването със светски и 
духовни величия, както ни го представят с целия цинизъм на модерното съзна-
ние през ХХ век автори като Елиас Бредсдорф и дори относително по-обектив-
ният Бо Грьонбек. Той не би могъл да създаде толкова голямо и разнообразно 
по форма и теми творческо дело, ако не беше, по собствените му признания, 
човек, способен да се абстрахира, когато е нужно, от критическите нападки, 
литературните и приятелските интриги, тоест, ако не притежава ценното ка-
чество „душевна устойчивост“38, помагащо му да преодолява изпитанията.

Защото колкото и да се мъчат коментаторите вчера и днес да го представят 
в светлината на крайно неуравновесена и проблемна личност, автобиографи-
ята му „Приказка на моя живот“ го представя като нравствено зряла и благо-

Ерика Лазарова • Пътешественикът Х. Кр. Андерсен



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 509

родна личност, умееща да превръща личната си болка и огорчение в стимул за 
творчество. В този смисъл почти всичките му приказки са автобиографични.

Трябва изрично да се отбележи, че пътят неизменно присъства в приказ-
ките на Андерсен – като образ и символ. Пътешествията заемат важно място 
в структурата на „Снежната царица“ и „Ледената девица“. Да смениш сферата 
на битието си също е пътуване, при това мъчително и пълно с опасности – та-
кова е внушението на „Малката русалка“. Противоречието между доволството 
от ограниченото филистерско съществуване и примамливостта на далечните 
непознати светове е залегнало в интригата на „Овчарката и коминочистачът“. 
Мнозина от героите на Андерсен са динамични личности, опознали широкия 
свят – подобно на войникът от „Огнивото“, сребърният скилинг, суетната раке-
та, торният бръмбар, жабата. Пътешествията са нуждаещата се от дешифрира-
не кодова дума в „Червените обувки“ или „Дивите лебеди“, където волността на 
птиците е противопоставена на принудително затвореното битие на царкиня-
та. Кокичето от едноименната приказка пътува през снега, за да разцъфне, но 
пътува и като пратеник на любовта. Пътуват месеците на годината в дилижанс. 
От карета слиза и Новата година. Главният герой в „Каквото дядо направи, все 
е за добре“ също пътува. „Синът на портиера“ пък пътува през социалните 
стратове и етажите на родния дом, за да се издигне в кариерата, но и простран-
ствено, напускайки сутерена, с цел да стане достоен за съпруг на генералската 
дъщеря от първия етаж.

Целият живот от раждането до смъртта е пътуване и приключение – 
понякога тъжно, друг път щастливо и с добър край – внушава големият при-
казник Андерсен. Битието на отделната личност и на човечеството е кръговрат, 
четем в „Кометата“ чрез словата на учителя: „Всичко се повтаря... Сложете знак 
на личности и събития и ще видите, че те винаги се появяват отново, в други 
дрехи, в други страни.“39 (т. ІІІ, с. 209). Времето също е път. Прогресът също 
може да бъде интерпретиран с мярата на пътя като движение-развитие. Све-
товната история е най-могъщата и съдържателна алегория на пътя, а човечест-
вото пътува през историята си, за да достигне по-висока степен на културна 
зрелост и хуманизъм, напомня мъдрецът от Одензе. А собственият живот има 
стойност или ако си останал верен на себе си, както в приказки като „Храбри-
ят малък оловен войник“ и „Славеят“, или ако подобно на „Грозното патенце“ 
си се превърнал в прекрасен лебед – символ на човешкото свободно и красиво 
саморазвитие.

Не малко страници Андерсен-мислителят посвещава на смъртта като пъ-
туване и преминаване в отвъдното. Той е оригинален и като езотерик, изслед-
ващ последното пътуване на човека, особеностите на самия път и на селенията 
на душата. Тях той изобразява чрез образи-символи и ландшафти, достигнати 
посредством изпитания на сърцето и волята.

Ненаситното му гносеологическо любопитство и жаждата за знания го ка-
рат да възприема смъртта като непозната земя, която трябва да бъде открита, 
опозната и завладяна от креативното въображение. Той е от онези натури, кои-
то не се задоволяват с настоящето и с човешките измерения на битието:
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“Основната черта на моя характер е някакво странно нетърпение! Колко-
то по-интересна е книгата, която чета, толкова повече бързам да я дочета. По 
време на пътешествията си аз не се отдавам, както следва, на впечатленията от 
настоящето, а нетърпеливо се устремявам към бъдещето, за да се отнеса после 
към него по същия начин. Лягайки вечер да спя, а вече поглеждам към утреш-
ния ден, желаейки той по-скоро да настъпи, а когато той дойде, мен вече ме 
занимава не той, а следващият. Самата смърт ми се представя като нещо уди-
вително интересно, желано – та нали тя ще ме въведе в един нов свят!… Накъде 
ме води всичко това? Накъде ме тласка моето метежно сърце?“40 

Разсъждавайки за тайнството на живота и смъртта, Андерсен утвърждава 
вселената като поне четиридименсионална. В нея надареният с вътрешен взор 
открива пътя към Отвъдното и разговаря с Бога. Като път към другатата реал-
ност тя предполага редица изпитания, понякога огледални на тези в действи-
телния живот. Но никога смъртта не бива възприемана само и единствено като 
абсолютен край на съществуването. Тя е част от безкрайния живот на вселена-
та. Затова не се мисли като наказание, а по-скоро като благодеяние за личност-
та. В „Ледената девица“ се прокарва мисълта на древните елини, че щастлив е 
онзи, който умира млад, защото любимците на боговете не остават да търпят 
мъки във физическия свят. По тази причина Руди умира в деня на сватбата си, 
убеден, че в обичта си към любимата вече е изпитал най-пълно блаженство и 
земята не може повече с нищо да го изненада или възнагради.

 В Андерсеновата философия смъртта не е ужасната гостенка, позната от 
фолклорните разкази и народните суеверия, не е и само сън, а въздаване на 
справедливост. А често и преминаване в „по-добрия свят“, където водачи на 
хората с чисти сърца са ангелите, както ще напише съвсем младият поет в до-
билото всенародна популарност стихотворение „Умиращото дете“. В „Майчина 
обич“ и „Детето в гроба“ размишленията на писателя вземат друга посока и той 
оставя решението за човешкия жребий в ръцете на милостивия Бог. Защото е 
важно не физическото съществуване и оцеляването само по себе си, а какво 
може (или не) да направи човек от живота си в зависимост от добрата или ло-
шата си звезда.

Човешкото съществуване от люлката до гроба е път, преминаващ през раз-
личните нива на единната космическа реалност. Животът и смъртта не са ан-
типоди, а двете страни на битието, управлявани от Бог, Красотата и Доброто. 

За Андерсен да бъдеш добродетелен означава да си живял достойно. Да 
си се научил да прощаваш, възприемайки с непредубедено сърце човешките 
недостатъци и сенчестите страни на живота. Религиозността не предполага ви-
сокопарни фрази и показни молитви, а способност да се издигаш над дребна-
вото и грозното в живота. Така и завършва автобиографията на приказника – с 
призив за търпимост към ближните и смирение пред величието на Битието: 
„Според мярата на приближаването ни към Бога, всичко печално и тъжно се 
изпарява; остава само прекрасното, което подобно на дъга сияе на тъмния не-
босклон…“41 

Самият Андерсен пътува през приказката на своя живот, беседвайки с 
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живи и мъртви, с герои и крале, с духове и ангели. Неизменно воден от висо-
ките си идеали. Давайки ни уроци по човеколюбие и учейки ни на мъдростта 
да търсим щастието в дребните наглед неща. В магичната Андерсенова вселе-
на уважение заслужават и перачката, и бедната малка кибритопродавачка, и 
куцото пате, и сакатото момче. Защото писателят мери хората според сърца-
та им. Той вярва в човека, но най-много обича децата, които са в началото на 
жизнения си път. Те могат да направят от себе си нещо значимо и красиво, да 
променят света към по-добро. В това отношение пътуването из литературата 
може много да им помогне. Особено иносказателният език на приказките. Те 
не са обикновено средство за забава или разтуха. Те са философия на живота.

  Много преди да бъде написана станалата бестселър монография „Деца-
та имат нужда от приказки“, в която децата се разглеждат като архетип на чо-
вешкото творчество и като форма на архетипно познание, геният от Оденсе 
прозира, че приказната митология е неделима от човешкото светоусещане и от 
процесите на познание и самопознание. Андерсен интуитивно усеща, че те са 
своеобразен социално-регулаторен механизъм, мирогледен ориентир и компас 
в познавателните и емоционални състояния на детето и подрастващия. Тоест, 
изпълняват важна социализираща и/ли адаптивна роля, подготвяйки го чрез 
своята условна реалност за истинския живот. Някои възрастни, подобно на 
вечното дете Андерсен, винаги са знаели, че светът на приказката не бива да 
бъде напускан никога. Той е обетованата земя, в което не само можеш да избя-
гаш от жестокостта на реалния живот, но и можеш да почерпиш опит, поука, 
утеха, радост и естетическа наслада. Населен с мечти и надежди за красота, 
справедливост и истина космосът на приказките е обетована земя.

Освен всичко друго, приказката не трябва да се разглежда само като ко-
лективна опитност или дидактично средство, широко използвано от родители 
и педагози. Тя е и начин на поетично и нюансирано преживяване на света. За 
децата, внушава може би най-известният ú теоретик днес, Бруно Бетелхайм, 
„не съществува рязка граница между вещите (неодухотворените, б.м., Е. Л.) и 
живите същества; всяко нещо, което съществува, за тях е дарено с живот, мно-
го сходен с нашия. Ако ние не разбираме онова, което скалата, дървото или жи-
вотното имат да ни кажат, то е, защото не сме постигнали в достатъчна степен 
съзвучие с тях (к. м., Е. Л.).“ 

В този контекст бих казала, че езикът на съществуващото в живота и още 
повече в приказката е за децата една универсална семиотика, чиито дешифри-
ране е лесно, понеже е достъпно чрез въображението и сърцето. Децата-реци-
пиенти сякаш притежават ключа към този често непознат за възрастните език 
и вникват в него без видимо усилие. При това, независимо от своята нацио-
налност или раса, разчитат по сроден приказните послания. Което е още едно 
доказателство за универсалната кодовост на приказния разказ. Наративът му 
е едновременно историчен и вечен. Абсолютно погрешно е да бъде третиран с 
критериите на разсъдъчността, неговата вселена да бъде свеждана догматично 
до понятието „измислен или имагинерен свят“. Защото за малките читатели 
той е паралелен на нашата реалност, нерядко се пресича с нея и при всички 
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случаи е нещо повече от идеал – желана реалност, чрез която оценяват собст-
веното си битие. При това подчертано критически.

По тази причина, според Бруно Бетелхайм, всеки родител е длъжен да се 
превърне в разказвач на приказки. Защото: „Онези модерни родители, разпо-
лагащи с много възможности, грижещи се за щастливото развитие на своите 
деца, но не признаващи приказките, всъщност ги лишават от истината на въ-
ображението.“

Бележки

1 Собр. соч. Андерсена в 4-х томах, т. ІV., Санкт Петербург, 1895, с. 72
2 Х. К. Андерсен. Събрани приказки и разкази, т. І. С., 1996, с. 107-108
3 Собр. соч. Андерсена в 4-х томах, т. ІV., с. 21
4 пак там, т. ІІІ, с. 340
5 пак там
6 пак там, с.360-361
7 Както ще каже сам Андерсен: „Поетът не отстъпва на живописеца! (пак там, с. 

342)
8 пак там
9 Х. Хайне. Избрани произведения, т. І. С., 1956, с. 26
10 пак там, с. 63
11 пак там, с. 39
12 Собр. соч. Андерсена в 4-х томах, т. ІІІ., с. 345
13 пак там, с. 341
14 Както ще напише пророчески авторитет от ранга на литератора Еленшлегер, 

задграничното пътуване може да донесе „добри плодове за отечествената литература“
14 Х. К. Андерсен. Събрани приказки и разкази, т. ІІІ, с. 38 
15 пак там, с. 81
16 Х. К. Андерсен. Събрани приказки и разкази, т. І. С., 1996, с. 107
17 пак там, с. 199
18 пак там, с. 101
19 пак там, с. 80
20 Собр. соч. Андерсена в 4-х томах, т. ІІІ., с. 29
21 пак там, т. ІV, с. 188
22 пак там, с. 96
23 пак там, с. 74
24 пак там, т. ІІІ, с. 368
25 пак там, с. 396
26 пак там, с. 395
27 пак там
28 пак там, с. 398-399
29 27 Х. К. Андерсен. Събрани приказки и разкази, т. ІІІ, с. 125
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30 Виж E. Nielsen. Hans Christian Andersen (1805-1875). Copenhagen, 1983, p. 88
31 Х. К. Андерсен. Събрани приказки и разкази, т. ІІІ, с. 35
32 пак там, с. 36
33 пак там, с. 247-248
34 пак там, с. 263
35 Собр. соч. Андерсена в 4-х томах, т. ІІІ., с. 325
36 пак там, т. ІV., с. 198
37 пак там, с. 163
38 пак там, с. 119
39 Х. К. Андерсен. Събрани приказки и разкази, т. ІІІ, с. 209
40 Собр. соч. Андерсена в 4-х томах, т. ІІІ., с. 357
41 пак там, т. ІV, с. 260

Ск
ул

пт
ур

а 
• Х

уд
. К

ир
ил

 М
ес

ки
н

Ерика Лазарова • Пътешественикът Х. Кр. Андерсен



514 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Георги Кокеров

ТРАГЕДИЯТА НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК
Атентатът в катедралата „Свети Крал“ на 16 април 1925 г.

Има събития в историята, които разтърсват държавата и стряскат общество-
то. Те остават в завинаги в съзнанието на народите. Такова събитие в бъл-
гарската история е атентатът в софийския катедрален храм „Свети Крал“1 на 
16.04.1925 г., Велики четвъртък. Известни са много случаи на масови кръво-
пролития и братоубийства в различни времена и страни. В списъка на тези 
престъпления особено място заема Софийският атентат2. 

Атентатът в „Свети Крал“ е най-зловещото и най-неизвестното събитие 
в новата българска история. Не са много онези, които днес знаят за него, а и 
информацията за събитието е нищожна.

Когато се говори за атентати, в съзнанието винаги изплуват сцени на наси-
лие, ужаси и разрушения. При все това има атентати, поразяващи с красотата 
и благородството на подбудите. Не за тях говорим сега. Думата ни е за насили-
ето, подкрепяно от една идеология, превърнато в инструмент на т. нар. класо-
ва борба. „Пророкът“ К. Маркс определя пролетариата като единствена класа, 
способна да управлява обществото, защото е мнозинство. Той пророкува, че 
същият ще постигне това чрез „класова борба“, в която единствен има право да 
избира средствата и да определя правилата.. 

В края на 1917 г. „месията“ В. И. Ленин с група съмишленици-болшеви-
ци преминава свободно като руски гражданин територията на Германия и 
отива в Санкт Пе тербург, за да разруши великата Руска държава. Да унищо-
жи ней ната култура и да сключи сепаративен мир с „възложителите“ на за-
дачата – Германия и германския Генерален щаб. За съжаление Ленин и по-
следователите му ус пяват – вземат не само властта чрез въоръжено насилие 
(преврата на 25.Х.1917 г.), но и налагат на свободолюбивия руски народ хо-
мота на едно ново нечувано и невиждано робство, наречено диктатура на 
пролетариата. Болшевиките решават, че е настанало времето на „перманен-
тната революция“3 в световен ма щаб. Създаденият под ръководс твото на 

1  Това е официалното име на храма, защото в него е погребан сръбският крал Сте-
фан Урош ІІ. Сред народа е наричан „Света Неделя“. Това название се среща и в някои 
публикации от онова време. След атентата през 1928 – 1930 г. е възстановен по проект 
на архитектите Иван Данчов и Иван Васильов и е осветен с името „Света Неделя“.

2  И днес, където и да стане атентат, журналистите започват разглеждането на въ-
проса със Софийския атентат. Толкова трайни и неизличими следи е оставил.

3  Термин, въведен в обществената практика от приятеля на В. И. Улянов – Ленин 
Лейба Давидович Бронщайн – Троцки през 1905 г. Същността на теорията се състои 
във факта, че революционерите, наложили болшевизма в една страна, отиват в друга 
страна и там организират революция и налагат болшевизма. Известно време привър-
женици на „перманентната революция“ са кубинските комунисти (1959 – 1969). Един 
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болшевишката партия и Ленин през март 1919 г. ТРЕТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 
(Коминтерн) става световна комунистическа организация за терор и насилие, 
чиято цел е „износа на революция“. Коминтернът си поставя за цел „борба с 
всички средства, даже с оръжие за сваляне на международната буржоазия 
и създаване на международна съветска република, като преход към пълно 
унищожаване на държавата“. И още: „Коминтернът се задължава с всякакви 
средства да поддържа всяка съветска република, където и да се създаде.“

След като не успява в Германия и Унгария през 1919 г., Коминтернът се 
насочва към Южна Европа. През 1923 г. „хидрата на комуниз ма“4 достига 
България. Коминтерновските агенти провокират т. нар. септемврийско на-
родно въстание. Въстанието започва на 1З септември 1923 г. в Южна Бъл-
гария (“Мъглиж беше пръв“ – Гео Милев). „Народните“ ръководители Геор ги 
Димитров и Васил Коларов не отиват в Южна България, за да оглавят „народ-
ния“ бунт и да управ ляват „класовата“ борба. След 10 дни заминават за гр. 
Ферди нанд, за да вдигат въстание сре щу „фашисткото“ правителство. Защо? 
Отговор на този въпрос и досега няма в т. нар. „История на БКП“. Няма и да 
има, защото десетките специалисти по тази „наука“ не са го търсили, а може 
би и защото не им беше и позволено да го търсят5. Близостта със Сърбия поз-
волява да се разбере кому служат водачите на метежа освен на Коминтерна...

С цената на много жертви (все българи!) е възстановено спокойствието в 
Северозападна България. Димитров и Коларов избягват по предварително под-
готвен и поддържан канал в Сърбия и оставят след себе си мъка и сълзи. Като 
зловещи гар вани черни забрадки покриват се лата и паланките на тази част от 
изстрадалата българска земя. През ноември 1923 г. в изборите за XXI Обик-
новено народно съб рание българите потвърждават же ланието си да живеят в 
мир, съг ласие и разбирателство. Като че ли ужасите на насилието отмина ват 
България? Но не би... 

Братоубийството в България започва с Войнишкия метеж през 1918 г., 
организиран от т. нар. тъмни сили. В разлагането на армията на Македонския 
фронт активно участват земеделци и тесни социалисти. На практика Вой-
нишкото въстание бива продължено от Септемврийския метеж през 1923 г. 
Изреждам низ от събития, написали най-черните, най-трагични страници 
в родната ни история. Комунистическите изследователи се прекланят пред 
подвизите на комунистите. На това залага и комунистическата пропаганда. 
Един от творците на тоталитарната пропаганда д-р Йозеф Гьобелс е казвал, че 
когато една лъжа се каже сто пъти, тя става истина. Ние ще зададем въпроса 
по друг начин: Какво става, когато хиляда или няколко хиляди души научат 
една истина?

Ето причина тази статия се обрече и да служи само на истината! 

от тях аржентинецът Ернесто Че Гевара (1928, Аржентина – 1967, Боливия) отива да 
организира въоръжена съпротива в Боливия, където е ликвидиран.

4  Думи на проф. Ал. Цанков, казани в 25-о ОНС.
5  Много неща в тази псевдонаука не са изяснени, защото ще разкрият истинската 

същност на българските комунисти.

Георги Кокеров • Трагедията на Велики четвъртък



516 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

През февруари 1924 г. Прези диумът на Коминтерна обсъжда българския 
въпрос. Интересно защо и с какво право някаква международна политическа 
комунистическа ор ганизация обсъжда вътрешните проблеми на една суверен-
на държава със законно избран парламент, в който има и депута ти комунисти? 
Малко по-късно народният комисар на външните работи г. В. Чичерин казва 
на В. Коларов, че въпросът за подкре пата на въоръжената борба в България от 
страна на Съветска Русия би могъл „да се реши от Политбюро“ (!!!)6

През април 1924 г. в местност та „Златните мостове“ се про вежда т. нар. Ви-
тошка партийна конференция, която решава да се възстановят организацион-
ните форми на БКП и особено нейната военна организация – инструмен т за 
терор и насилие.

В тези условия е приет За кона за защита на държавата, насочен срещу 
„Всякакви общес твени, политически и стопански организации или групи, кои-
то за постигане на своите цели пропо вядват или прибягват в предели те на 
царството към престъпле ния, въоръжени акции или терористически дейст-
вия, или учре дяват свои нелегални поделе ния“. (Имаме чувството, че тук За-
конът почти буквално цитира/визира политическата програма и различните 
документи на БКП.)

Военната организация на БКП под ръководството на за пасния майор Коста 
Янков спло тява редовете си. Територията на страната е разделена на окръ зи 
със свои ръководства, органи зации и сили за терористични действия. Ръко-
водител на Софийската военна организация е Димитър Златарев7 от Ямбол, а 
началник на Софийс ката терористична група е Петър Филипов Абаджиев от 
Тетевен.

През есента на 1924 г. ръково дителите на Военната организа ция замислят 
терористичен акт, който да удари властта, и преди всичко нейния репресивен 
апа рат. Отначало като обект на теро ристичния удар е избран „Юнион клуб“. 
В този клуб се събират видни политици – дейци на управляващия Демокра-
тически сговор и Военния съюз: от друга страна в клуба работи сътрудник на 
Во енната организация. Този про ект се изоставя по две причини: в клуба ходят 
много чужденци – дипломати и журналисти, а и уволняват сътруд ника на Во-
енната организация.

Ясно е, че атентатът е действие, насочено срещу България и трябва да про-
дължи терора и братоубийството, гражданската война, започнала през септем-
ври 1923 г. Комунистически партии има и в съседните балкански държави, те 
също са членове на Коминтерна. Досега не е поставян и разглеждан въпроса 
защо в тези страни няма комунистически терор? Веднага следва друг въпрос: 
защо Коминтернът провокира социалистически преврат в Унгария и метеж в 
Бавария? България, Германия и Унгария са победени страни и наказани жесто-
ко на Парижката конференция. Връзката между терора и Коминтерна е ясна, 
но прозира и връзка между Антантата и действията на Коминтерна, предста-
вяни като класова борба. И този въпрос не е изследван.

6  ЦПА, ф; 3, ор.4, а.е. 47, л. 6 – Бележки на В. Коларов.
7  Сведения за имената в текста виж в края на статията.
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Желанието да се ликвидират с един удар всички управници и политици 
не угасва. Друг сътруд ник на военната организация Пе тър Задгорски – стар-
ши клисар на катедралата „Свети Крал“ – прави предложение пред Дими тър 
Хаджимитрев (Митрето), сътрудник на военното разузна ване на БКП, да се 
взриви цент ралния купол8. Още същия ден Ди митър Златарев – член на Щаба 
на Военната организация – науча ва от Митрето за предложението на Задгор-
ски. Митрето споделя пред Златарев. че таванското помещение на църквата 
може да се използва „като склад на оръ жие или... за атентат“. В тази църква ста-
ва опелото на всички по чинали общественици и висши военни. Това открива 
възмож ност, като се имат предвид осо беностите на протокола, да се съ берат 
необходимите лица по под ходящ повод и да се унищожат с един взрив.

Д. Златарев се съгласява с идеята и веднага я докладва на Коста Янков. По-
следният нареж да да започне пренасянето на взрива, но преценява, че по въп-
роса за атентата трябва да се вземе решение. Това става през декември 1924 г. 
Чрез Д. Хаджимитрев Пе тър Абаджиев се свързва с Петър Задгорски, оглежда 
тавана и за почва внасянето на взрива. Па кетите с взрив се подготвят от Д. Зла-
тарев, а П. Абаджиев ги внася в църквата с помощта на клисаря П. Задгорски9.

До края на декември 1924 г. нито ЦК на БКП, нито членове на неговото 
Изпълнително бюро знаят за готвения атентат. В края на декември К. Ян-
ков съобщава, че в църквата е внесен взрив и ще се внесе още10. Коста Янков 
обяснява на чле новете на ИБ идеята на атентата (тя е „проста като Колум-
бовото яйце“). Той казва, че ако се убие директора на полицията Влади мир 
Начев, при неговото опело в „Света Неделя“ ще се съберат всички полицаи 
от висшето и средното звено на Дирекцията на полицията. Внесеният в църк-
вата взрив може да се използва за тяхното ликвидиране и ще бъ дат премах-
нати „всички лица, ко ито държат в ръцете си нишките на започналите вече 
разкрития на партийния апарат.“ Тази ак ция, по мнението на К. Янков, ще 
внесе уплаха и смут в противни ковия лагер.11

Политическият секретар на БКП Станке Димитров смята, че замислени-
ят атентат може да бъ де полезен само ако е начало на очакваното ново въоръ-
жено въстание. Поради това за извършва нето му е нужно да се иска мне нието 
на Изпълнителния комитет на комунистическия Интернаци онал.

От Москва пристигат указа ния „да се продължи техническа та подготов-
ка“ на атентата, „за да бъде всичко предварително готово.“

До края на февруари 1925 г. идеята е обект на атентата да бъдат кадрите 
на Обществената безопасност. Атентатът не се е свързвал с партийния курс 
за въ оръжено въстание. През този пе риод от подготовката К. Янков изрично 
предупреждава, че за нуждите на атентата не бива да се използва политиче-
ско лице.

8  ЦПА, ф.3, оп. 4, а.е. 75, л, 1.
9  Пак там.
10  ЦПА,, ф.3, оп. 4, а.е. 143, л, 186.
11  Пак там.
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На 21.1.1935 г. Станке Димит ров заминава за Виена и повече не се връща 
в България Преди заминаването си той се среща със заместника на К. Янков 
– Иван Минков – и му казва: „когато ЦК решава въпроса за атентата – не ка 
има моя глас „за“.

В началото на 1925 г. в София и страната започва разюздан те рор – поч-
ти война12. За всеки убит комунистически функционер Во енната организация 
убива виден общественик от управляващите

В резултат на създалото се положение се взема решение атентатът да се 
извърши. Това реше ние е взето от ръководителите на военната организация. 
Членове те на ИБ Иван Манев и Яко Доросиев са против атентата, защото 
ще бъдат дадени много невинни жертви. По-късно Коста Янков и Воен ният 
център решават да се потър си „друго лице за целите на атен тата“, чието убий-
ство ,.ще събе ре само сговористи“. За жертва е избран запасният генерал Кон-
стантин Георгиев, водач на Со фийската организация на Демок ратическия 
сговор и депутат в Народното събрание. 

 Изборът на политическо лице за жертва, чието погребение ще събе-
ре в катедралата „Света Не деля“ политическия елит на ре жима, показва, че 
терористична та акция променя и целта си, и мащабите си. Защо обаче един 
убеден комунист с железен харак тер и утвърден стил на действие като Коста 
Янков така бързо (и лесно) променя мнението си и взема друго решение? И до-
сега това не е ясно; никой не се е опитвал да потърси обяснение, а твърденията 
в учебниците по т. нар. „Ис тория на БКП“ са най-малко наив ни. Защо?

През есента на 1989 г. излезе една интересна книга на Партиздат „Атен-
татът в Катедралата „Света Неделя“ на уважавания професор от Софийския 
универ ситет Георги Наумов. Авторът е разровил много ар хиви и е представил 
това, което е можал да открие в „достъпните документи“. На стр. 140 се казва, 
че един от екзекуторите на генерал Геор гиев – Атанас Тодовичин (Янко) – 
по-късно разказва как организа торът на атентата Петьр Абаджиев на 10 и 12 
април се срещал с него и му наредил най-късно до вторник (14 април) да убие 
генерала. Ако дотогава не успее, на следващия ден сряда (15 април) трябва да 
бъде ликвидиран про фесор Тодор Кулев от Свободния уни верситет.

При прочитането на тези ре дове няма как изкушеният в те мата да не си 
спомни една друга книга – „Бойци на тихия фронт“ с мемоарите на запасния ге-
нерал-лейтенант Иван Винаров, извес тен съветски разузнавач, изда дена през 
1969 г. в издателството на БКП. В тази книга разузнавачът (единствен от сът-
рудниците на КГБ, оставил отпе чатани и издадени спомени) на стр. 218-220 
разказва, че на 14.IV.1925 г. пристигнал в София с Ориент-експрес от Виена, 
оти шъл с файтон до Лъвов мост и отседнал в хотел „Белвю“. След два дни ста-
нал атентатът и след още два дни, на 18 април, авторът на мемоарите през Лом 
се върнал във Виена... Нищо повече не раз казва, никакви подробности не съ-
общава. А на други места в иначе дос та дебелата книга подробностите поняко-
га са досадни. Какво е премълчал добре информирани ят генерал остава тайна.

12  Това показва, че наложената от Коминтерна чрез Септемврийския бунт граж-
данска война продължава.

Георги Кокеров • Трагедията на Велики четвъртък



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 519

В книгата на г-н проф. г. Наумов има и други интересни мес та. Например, 
на стр. 122 и 123 се разказва за шумните коментари в българските и чуждес-
транни вестници за някакъв „фалшифи циран“ документ на Коминтерна от 
12.03.1925 г., според който в България ще започне комунисти ческо въстание 
на 15 срещу 16 април. Става въпрос за т. нар. случай „Дружеловски“. Под звез-
дичка проф. Наумов изказва мнение, че „по всяка вероя тност (...) при фалши-
фицирането на документите са използвани верни податки.“ Документи вероят-
но същест вуват и се пазят, но и се охраня ват – някои в Москва, в архивите на 
Коминтерна и КГБ, а други в архива на БКП в София. Дано някога тези архиви 
проговорят, за да научим кой е дал командата за извършването на това ужасно 
престъпление, разтърсило бъл гарската държава и нацията, чии то пропасти и 
пукнатини години те не успяха да заличат, а само наситиха с енергия от жесто-
кото махало на възмездието13.

След като на тавана на църквата са внесени 8 пакета взрив14, орга-
низаторите решават, че опакова нето му и подготовката за взривяването трябва 
да станат без участието на клисаря Петър Задгорски. С тази работа в средата 
на март15 се зае мат Петър Абаджиев и Асен Хр. Павлов, представени на Задгор-
ски съответно като Иван и Петко16. Пос тавят и 5 пиротехнически запал ки с 
дълги по 1,5 м. огнепроводни шнурове. Подготвеният пакет увиват в зебло и го 
завързват с въжета17.

 Те трябвало да се пос тавят в кутия със спирт, който да се запали от опреде-
ления за техни чески извършител на атентата Никола Петров (Васко). По-късно 
Петър Задгорски казва, че пакетът е поставен „над колоната, която е срещу 
южната врата и под самата основа на главното кубе“.

Злодеят П. Абаджиев има страшна идея. Иска на тавана да се сложат шрап-
нели, които, като се взривят, ще увеличат поразяващия ефект. Иска също така 
да се сложат бойни общоотровни вещества. Тогава никой не би излязъл жив от 
храма след взрива. Оставят само съд с концентрирана сярна киселина (малко 
повече от литър).

На 14 април вечерта П. Зад горски и Васко се срешат в бира рия „Тигър“, на 
която Васко за познава клисаря с някой си Ата нас – шофьорът, който трябва да 
ги откара зад граница.

13  Материали от строго секретните архиви на Коминтерна започва да публикува 
доц. Лъчезар Стоянов от Нов български университет. В разговор с автора г-н Стоянов 
казва, че е взел от архивите всичко, което се отнася до политиката на Коминтерна сре-
щу България и ще обработи и публикува материалите.

14  Взривът е доставен от запасния майор Асен Агов.
15  ЦПА, ф. 3,  оп.4, а.е. 75, л. 1; АМВР, с.д. 120118, л. 5.
16  Указания и инструкции за подготовката на взрива им дава Иван Минков, който 

е пионерен офицер. Освен това е завършил едногодишен курс в Москва за тероризъм. 
Подобен курс завършва и полицаят Никола Хр. Гешев.

17  ЦПА, ф. 3, оп. 4, а. е. 75, л. 2. Шрапнели и бойни отровни вещества не успяват 
да намерят до деня на атентата.
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На следващия ден, 15 април. Васко отива в църквата и казва на клисаря, че 
„убийството е из вършено“, и на другия ден, 16 ап рил, ще отиде в 8 часа сутрин-
та в църквата, където ще остане до опелото на генерала. Уговарят си сигнала, 
с който Задгорски ще съобщи за началото на опелото. Тогава Васко ще запали 
фитили те и ще излезе. Клисарят трябва веднага да го последва и да се срещнат 
при автомобила.

В уречения час Васко влиза в църквата, където го посреща Зад горски, и го 
настанява на тавана до взрива. Към 14 часа Живко Динов – охрана на Васко – 
се сре ща с Петър Абаджиев и му докладва, че Васко е в църквата. След това Ж. 
Динов отива да ча ка Васко и Задгорски на уговоре но място, за да ги укрие.

Има и едно друго странно обстоятелство. По обяд (в 11 часа) на 16 април 
полицейският началник Петър Богданов, който отговаря за сигурността, на-
режда на агента Илия Ангелов да провери черквата. Ангелов, придружен от 
клисаря Задгорски, извършва оглед на целия храм. На покрива вижда младеж 
и се интересува за него. Клисарят Задгорски му казва: „Той е наше момче“18. 
Подобна небрежност в условията на терора, настъпил през пролетта на 1925 г., 
е трудно обяснима. 

Около 15 часа в църквата пристига катафалката с покойни ка. Траурно-
то шествие е много голямо и църквата се препълва с народ – членовете на 
правителс твото, депутати от Народното събрание, много офицери и граж дани.

Според установения ред ков чегът с останките на покойника е поста-
вен до централната коло на. Около него се нареждат близ ките, членовете на 
правителст вото, генералите и офицерите по реда на старшинството.

Препълнената църква кара митрополит Стефан да се намеси и да нареди 
ковчегът да се пре мести с няколко метра на изток, към Олтара. Това спасява 
членовете на правителството. Около колоната се оказва офицерството.

Когато всичко е готово за опе лото, клисарят Задгорски се кач ва на тавана 
и дава уговорения знак. Васко запалва фитилите и излиза през северната врата 
на църковния двор. Клисарят Петър Задгорски го следва.

Около 15,23 часа (според ча совника на главния организатор на атентата 
Димитър Златарев), когато митрополит Стефан започва опелото, се чува стра-
шен взрив19. Централната колона е разрушена от взрива, върху на рода рухват 
куполът, покривът и части от стените на храма. В мо мента на взрива са убити 
повече от 150 души и над 500 са ранени, някои от които по-късно умират. Общо 
жертвите са 213. По мое мнение може би най-точен е възпоменателният пла-
кат.20 

18  АМВР, с. д. 120118, л. 24.
19  По думите на П. Пешев, присъствал на погребението, митрополит Стефан чете 

Евангелие от Иоана, глава 5, 24 стих: „Истина, истина ви казвам: който слуша славата 
Ми и вярва в Оногова...“. П. Пешев. Исторически събития и деятели. С., БАН, 1993, с. 
814.

20  Има два плаката, издавани 1925 и 1926 г.
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Мартирологът
За по-малко от минута Бълга рия загубва повече генерали и полковници, 

отколкото през всич ки войни, водени в годините на Третото българско цар-
ство. Убитите генерали и полковници са повече и от същите загинали чинове 
през цялата Първата световна война (!). Това бе цветът на българското офицер-
ство. От метала на бойните награди, кои то те носят на гърдите си, може ше да се 
отлее камбана, която да проглуши ушите на безродниците от всички времена. 
Да си спом ним за загиналите 14 генерали: Калин Найденов (бивш ми нистър 
на войната), Стефан Нерезов21 (бивш командващ Трета армия през Първата 
световна война), Кръстю Златарев, Гри гор Кюркчиев, Петър Попов, Павел Па-
влов, Иван Попов, Стоян Пушкаров, Станчо Ра дойков, Иван Стойков, Иван 
Табаков, Александър Давидов, Стоян Загорски, Петър Лолов; 19 полковника: 
Димитър Грънчаров (племенник на войводата Сидер Грънчаров от Априлското 
въстание), Сте фан Нойков, Спас Жостов, Иван Йонков, Иван Манчев, Дянко 
Неделчев, Тодор Пантов, Алекси Руев, Атанас Сарайдаров, Ангел Сребров, Ан-
гел Янков, Петко Вълчанов, Иван Върбанов, Стано Петров, Теню Проданов, 
Любомир Чернев, Любомир Стоянов, Любомир Савов, Спиридон Михайлов; 
11 подполков ника: Николай Николаев (единствен син на ген. Данаил Нико-
лаев), Димитър Върхов. Иван Георгиев, Георги Кисьов, Христо Цанев, Никола 
Попов, Евлоги Тодоров, Иван Миликиев, Сергей Копаранов, Евлоги Тодоров, 
Димитър Бърков; майорите Александър Матов и П. Павлов; 10 капитана, меж-
ду които Стефан Златаров, Георги Парашкевов, Кръстю Кръстев, Никола По-
пов, Димитър Неделчев; ротмистър Гъдю Гъдев, ротмистър Константин Дацов, 
ротмистър Кръстю Кръстев, Никола Попов, Сокол Петров, поручик Цачо Ли-
ков, зап. подпоручик Христо Джубелиев, подпоручик Симеон Лекарски.

Сред разрушенията и стоновете на ранените един от първите, излезли от 
храма, е министърът на вътрешните работи – зап. генерал-лейтенант Иван Ру-
сев. Именно той организира спасяването на жертвите. И заповядва незабавна 
и пълна блокада на София.

Този атентат е най-зловещото престъпление, което светът познава до-
тогава. Казаното важи не само за онзи период. Взривът в сградата на ЦРУ в 
Оклахома сити на 19 април 1995 г. взе 168 жертви. Рекордът е надминат при 
атентата в Търговския център на Ню Йорк на 11 септември 2001 г.

В тази трагедии особено мяс то заема въпросът „защо Цар Бо рис III от-
съства от траурната це ремония?“ Официалната версия е, че по това време той 
бил на погребението на проф. Делчо Илчев, убит на 14.IV.1925 г. при опит за по-
кушение срещу царя в Арабаконак. Но ген. Константин Георгиев заема по-ви-
соко обществено положение в държава та от проф. Илчев. Особено инте ресен 
е и фактът, че от погребе нието отсъства и запасният гене рал Никола Жеков 
– бивш главно командващ българската войска през Първата световна воина; 
отсъства и запасният генерал Рачо Петров. Това действително е повод за раз-
мисъл и за издирваческа работа от страна на бъдещите изследователи.

21  Ген. Нерезов остава жив след взрива и излиза от храма, но чува детски плач и 
се връща, за да помогне, след което загива.
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Известно е, че земеделецът Иван Перчемлиев е поддържал връзки с ген. 
Жеков и с военната организация на БКП, по-точно с Коста Янков. От дру-
га страна по койният проф. Илчев е бил във връзка с някои земеделски фун-
кционери, а чрез тях и с комунисти ческата партия, което по мое мнение трудно 
е можело да се скрие от августейшата особа. Последният факт е известен не 
само днес, но се е знаел и през пролетта на 1925 г. Знае се също, че на 15 април, 
т. е. след убийст вото на ген. Георгиев, Иван Пер чемлиев се е срещал с ген. Же-
ков. Още същия ден генералът е съобщил на Султана Петрова причината за 
убийството и изка зал мнение, че ще е по-добре, ако царят е „по-благоразумен 
да не отиде в църквата“22. Това донякъ де внася ред и логика в събитията на 
Велики четвъртък, 16.IV.1925 г. За сега е ясно е само едно – цар Борис III и за-
пасният генерал Никола Жеков не участ ват в траурната церемония и от състват 
от църквата „Света Не деля“23.

Има и други странни неща около атентата. Едно от тях е отношението към 
непосредст вените извършители – клисарят Петър Задгорски и Никола Пет ров 
(Васко). Ако Васко е неиз вестен на полицията, то клиса рят Задгорски е сред пър-
вите заподозряни. Отношението към него непосредствено след атен тата е меко 
казано стран но... Обещаният автомобил не е осигурен и не чака на определе-
ното място. Васко не го намира и се спасява сам. Ако за него това не е проблем, 
за П. Задгорски е различно. Оставен е на произвола на съдбата. В най-лошия 
случай е можело да бъде ликвидиран, ако не е било възможно да се изведе от Со-
фия. Задгорски се укрива една нощ в квартирата на Димитър Даскалов и Благой 
Камбуров... Тъй като вечерта на 16 април започва блокада, той напуска в петък, 
на 17 април, квартирата, лута се известно време из София и накрая отива при 
шурея си, който го завежда в полицията. Така в ръцете на властите попада един 
от непос редствените извършители на атентата, но си остава и един ствен. При 
това знае много не ща, някои с подробности, само че не познава хората, с които 
е рабо тил. Всички са общували с псевдоними, неизвес тни за полицията. По-
късно, по време на процеса, са открити истинските имена на Петьр Абаджиев, 
Димитър Златарев и Никола Петров. Вече всички в неле галност.

Важно е да се знае още един странен факт, необяснен до днес от изследо-
вателите на тези събития. Във в. „Днес“ на Йосиф Хербст, следобедно второ 
издание, отпечатан на 16 април преди 15 часа, има съобщение за атентата. Как, 
по какъв начин и откъде способният журналист знае толкова подробности? 
Това не остава незабелязано. По мое мнение Хербст не бива да се представя за 
мъченик и хуманист...

След около една седмица са арестувани Марко Фридман – един от ръко-
водителите на Военната организация на БКП – и Геор ги Коев, сътрудник на 
същата орга низация. Арестуваните и из вестните данни позволяват бър зо да се 
подготви съдебния про цес.

На 1.V.1925 г. започва проце сът по Наказателно депо № 399/ 1925 г., извес-
тен още като „процесът по атентата в катедралата „Све та Неделя“, и се про-

22  Султана Петрова-Минчева. Из моите спомени...
23  Отсъстват и други генерали като Хр. Хесапчиев, Климент Бояджиев, Георги 

Вазов и др.
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вежда в казар мите на IV-ти артилерийски полк (днес на това място се намира 
Чешкото посолство и квартала около него). Делото се гледа от Софийския во-
енен полеви съд с председател подполковник Иван Икономов и продължава 
до 11.V.1925 г. Глав ни подсъдими по това депо са 10 души: Стефан (Станке) Ди-
митров (задочно). Марко Фридман, Ди митър Грънчаров (задочно), Никопай 
Петрини (задочно), Христо Косовски (задочно), Петър Задгорски, Петър Аба-
джиев (задоч но), Димитър Даскалов, Благой Камбуров и Георги Коев.

Заседанията на съда са отк рити, има много представители на печата. Разпи-
тани са повече от 40 свидетели. Като съдебен експерт е привлечен професо рът 
по химия в Софийския уни верситет Захари Караогланов (1878-1943). Той док-
ладва пред съда, че за атентата е използва н около 50 кг. взрив24 (по други дан-
ни 25 килограма). От всички подсъдими само срещу двама – П. Абаджиев и П. 
Задгорски – е отп равено непосредствено обвине ние за извършване на атентата.

Българските и европейските вестницци широко и с подробности инфор-
мират за съда. При запознаване с вестниците и други периодични издания от 
1925 г. се стига до интересен извод: информацията във вестниците е много по-
пълна и подробна, отколкото в научни изследвания на специалисти по Исто-
рия на БКП. Обяснението е просто. През 1925 г. авторите са искали да бъдат 
обективни и в услуга на обществото, а историците комунисти крият, или изо-
пачават истината. 

На 11 май в 18 часа председа телят на съда подполковник Иван Ико номов 
произнася присъдите. Марко Фридман, Петър Задгорски и Георги Коев са осъ-
дени на смърт „чрез обесване на публич но място“. Д. Даскалов и Бл. Кам буров 
като укриватели са осъде ни съответно на 6 и 3 години строг тъмничен затвор. 
Отсъстващите от процеса подсъдими получа ват задочно смъртни присъди.

На 18.V. 1925 г. Военно-касационният съд потвърждава присъ дите25; също-
то прави и цар Борис III.26 Присъдите са изпълнени публично на 27.V.1925 г. в 
района на т. нар. стари еврейски гробища. Днес на това място се намира сгра-
дата на Министерството на земеделието. Присъствали са повече от 50 хиляди 
зрители.

Останалите живи участници в подготовката на атентата, както и съпри-
частните, емигрират в Сърбия, след това в Русия. Всички с изключение на П. 
Аба джиев намират смъртта си в концлагерите на Гулаг.

Петър Абаджиев служи в Чер вената армия. През 1944 г. е политически 
офицер – полковник. Завръща се е България през 1945 г. Назначен е за помощ-
ник-командир на І-ва пех. дивизия, след това на Въздушни войски. Загива при 
автомобилна катастрофа през април 1946 г. на шосе то към летище Враждебна.

24  През лятото на 1926 г. полицията открива в землището на с. Слатина, Карлов-
ско, две газени тенекии с взрив. Специалистите от Дирекцията на полицията доказват, 
че е съветско производство, непознат в България. С такъв взрив е извършен атентата. В 
същото скривалище е намерена и ловната пушка на царя, взета при опита за покушение 
в Арабаконак. Тази пушка до 1948 г. е съхранявана в общината на селото. Взема я един 
от останалите живи парашутисти Георги Башикаров.

25  ЦПА, ф. 3, оп. 4, а.е 78., л. 16, Бюлетин № 21/24.05.1925.
26  ЦПА, ф. 3, оп. 4, а.е., л. 16, Бюлетин № 21/24.05.1925.
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Зловещият атентат на 16.IV.1925 г. в църквата „Свети Крал“ не само разру-
шава хра ма, убива и осакатява стотици невинни хора. Последствията от него 
са много по-сериозни. Този атентат по казва на честните и почтени хора в Бъл-
гария какво означава „кла сова борба в действие“.

Невинните жертви, останали под развалините на храма, ожесточават сър-
цата, изострят страстите и втвърдяват ръцете. Брат посяга на брата си. Започва 
жесток терор. Злобата, разпалена от петте фитила под централния купол на 
„Свети Крал“, изпепелява ценности и нравствени добродетели, с които се сла-
ви българския народ. 

Последствията са много ликвидирани комунисти, земеделци, представители 
на други партии и течения. И до днес не е ясна причината за този терор. В архи-
вите няма документи, обясняващи стореното... Постепенно през втората поло-
вина на 1925 г. терорът затихва27 и в обществото настъпват ред и спокойствие.

СВЕДЕНИЯ
ЗА ЛИцАТА, СПоМЕНАВАНИ В ТЕКСТА

 
АБАДЖИЕВ, Петър Филипов (28.05.1900, 
Тетевен – април 1946, София) – български 
комунист, терорист. Организатор и ръководител 
на атентата в храма „Свети Крал“ (16.04.1925). 
След него емигрира в СССР. Служи в Червената 
армия като политически офицер. Завръща се в 
България (1945) с чин полковник. Зам.-командир 
на І-ва пех. дивизия; зам.-командир на Въздушни 
войски. Загива при автомобилна катастрофа на 

шосето към летище Враждебна. Снимката с очилата се публикува за втори път, 
а първата – за трети път.

АГоВ, Асен Йорданов (27.07-1889, Долна Оряховица – 
30.04.1925, Пловдив) – български офицер, пионер. Завършва 
Военното училище (1.01.1908). ) заедно с Коста Янков. Участва 
във войните за национално обединение (1912-13, 1915-1918) 
като пилот. Уволнен в запаса (1919). Става член на БЗНС, дру-
жбаш. Доставя взрива за атентата. Ликвидиран като терорист.

БЪРКоВ, Димитър (15.07.1867, Пазарджик – 16.04.1925, 
София) – български офицер, артилерист, полковник (30.05.1917). Завършва 
Военното училище (27.04.1887). Загива при атентата.

27  Комунистическата идеология обяснява това с „временната частична стабилизация 
на капитализма“.
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ВАСИЛЕВ, Славейко Лазаров (8.06.1879, Ветрен, Пазарджишко – 
2.09.1944, София) – български офицер, политик. Завършва Военното училище 
(1.09.1900) и Генералщабна академия в С. Петербург (1910). Участва във вой-
ните за национално обединение (1912–13, 1915–1918). Един от създателите на 
Военния съюз и Народния сговор (1922). Участва в преврата на 9.06.1923 г. 
Министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството в кабине-
тите на А. Ляпчев (4. 01. 1926 – 15.05.1930) и на Ив. Багрянов (2.06. – 2.09.1944).

ВИНАРоВ, Иван Цолов (24.02.1896, Плевен – 25.07.1969, 
София) – български комунист, емигрант в СССР. Съветски раз-
узнавач. Има непосредствено участие в атентата, за което не се 
говори и пише. Участва във войните за национално обединение 
(1912-13, 1915-1918), както и във Войнишкия бунт (1918). Арес-
туван и съден. Избягва от затвора (1922), емигрира в СССР. 
След 1944 г. се връща в България и служи като генерал-лейте-
нант от Строителни войски. Министър на строежите (1951–54). 

ВЪЛЧАНоВ, Петко Вълчанов (16.01.1866, Чирпан – 16.04.1925, София) 
– български офицер, артилерист, полковник (1.04.1914). Завършва Военното 
училище (7.11.1887) и ВА (арт.) в СПб (1898). Участва във войните за нацио-
нално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1918). ). Загива при 
атентата.

ВЪРБАНоВ, Иван Рачев (2.10.1867, Разград – 16.04.1925, София) – българ-
ски офицер, пехотинец, полковник (1.03.1916). Завършва Военното училище 
(2.08.1891) и Военна юридическа академия в СПб (1900). Военен юрист. Увол-
нен в запаса (1919). Загива при атентата.

ВЪРХоВ, Димитър – български офицер, капитан. Загива при атентата.

ГЕоРГИЕВ, Иван Георгиев (15.08.1879, Стубел, обл. Монтана – 16.04.1925, 
София) – български офицер, артилерист, подполковник (30.05.1917). Завърш-
ва Военното училище (1.01.1902), ВА в Торино (1908). Участва във войните за 
национално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1919). Загива 
при атентата. 

ГЕоРГИЕВ, Константин Георгиев (25.08-1873, с. Табак, 
Брезнишко – 14.04.1925, София) – български офицер, пехо-
тинец, генерал-майор (1919). Завършва Военното училище 
(1895) и Николаевската академия на ГЩ в СПб. През Първата 
световна война е командир на 26-ти пех. полк, началник щаб 
на 5-та пех. дивизия, командир на бригада в същата дивизия. 
След войната е председател на софийската организация на 
Сговора. 
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ГРЪНЧАРоВ, Димитър Москов (5.03.1867, Горна Оряховица – 16.04.1925, 
София) – български офицер, пехотинец, полковник (30.05.1917). Завършва Во-
енното училище (18.05.1889). Участва във войните за национално обединение 
(1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1919). Загива при атентата. 

ГРЪНЧАРоВ, Димитър Нинов (15.06.1883, с. Равнище, 
Соф. област – 29.04.1925, с Дървеница). Земеделец, дружбаш. 
Завършва право в СУ (1911) и работи като адвокат в София. 
Участва във войните за национално обединение (1912-13, 
1915-1918). Член на БЗНС. Главен редактор на вестник „На-
родна защита“. След 9.06.1923 г. става терорист. След атентата е 
убит при опит за съпротива.

ГЪДЕВ, Гъдю Станев (16.09.1890, с. Шейново, Старозагорска обл. – 
16.04.1925, София) – български офицер, кавалерист, ротмистър (1.04.1919). 
Завършва Военното училище (22.09.1914). Участва в Първата световна война. 
Загива при атентата.

ДАВИДоВ, Александър (А. Д. Ковачевски) (20.03.1878, Кюстендил – 
16.04.1925, София) – български офицер, пионер, генерал-майор (1923). За-
вършва Военното училище (1.01.1898). Участва във войните за национално 
обединение (1912-13, 1915-1918). Началник на канцеларията на Министерство-
то на войната. Единствен от действащите генерли, загинал при атентата.

ДАСКАЛоВ, Димитър – укривател на П. Задгорски. Съден по процеса за 
атентата. Осъден на 5 години строг тъмничен затвор.

ДАцоВ, Константин Александров (19.05.1892, София – 16.04.1925, Со-
фия) – български офицер, артилерист, капитан 30.05.1917). завършва Военното 
училище (22.09.1911) Участва във войните за национално обединение (1912-13, 
1915–1918). Уволнен в запаса (1919). Загива при атентата. 

ДИМИТРоВ, Стефан (Станке) (1886, Дупница – 08.1944, 
Брянск, Русия) – български комунист, един от ръководители-
те на БКП. Занася идеята за атентата в Москва и я докладва в 
Коминтерна. Загива при самолетна катастрофа на път за Бъл-
гария.

ДИНоВ, Живко – комунистически терорист. Нелегално 
име Коста. Един от убийците на ген. К. Георгиев, охранява убиеца. Емигрант в 
СССР. Убит в концлагерите на Гулаг.

Георги Кокеров • Трагедията на Велики четвъртък



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 527

ДоРоСИЕВ, Яко (Йоаким) Тодоров (20.01.1890, Коприв-
щица – 26.03.1925, София) – български учител, комунистиче-
ски терорист (1924 – 25). Участва във войните за национално 
обединение (1912-13, 1915-1918) като запасен офицер. Убит в 
София на ъгъла на улиците „Сан Стефано“ и „Оборище“.

ЖЕКоВ, Никола Тодоров (25.12.1864, Сливен – 1.11.1949, 
Фюсен Алгой, Германия) – български офицер, артилерист, гене-
рал от пехотата (6.05.1936). Завършва Военното училище (1887) 
и Военна академия в Торино (1898). Участва във войните за на-
ционално обединение (1885,1912-13, 1915-1918). Министър на 
войната (5.08. – 1.10.1915). Главнокомандващ на Действащата 
армия по време на Първата световна война (1915 – 18). Съден 
от Третия Държавен съд и осъден на 10 години строг тъмничен 
затвор(1921), амнистиран (1924). Известен публицист и военен 

писател. Председател на Обществото на кавалерите на Военния орден „За хра-
брост“. Емигрира заедно с големия си син капитан Димитър Жеков в Германия 
(4.09.1944). Останките му са препогребани във Военния мавзолей-костница в 
София(1992).

ЖоСТоВ, Спас Антонов (17.07.1881, с. Гайтаниново, Гоцеделчевско – 
16.04.1925, София) – български офицер, пехотинец, полковник (30.08.1919). 
Брат на генерал-лейтенант Константин Жостов и на генерал-майор Димитър 
Жостов. Завършва Военното училище (1.01.1900) и ВА (1909). ). Участва във 
войните за национално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса 
(1919). Загива при атентата. 

ЗАГоРСКИ, Стоян Ганев (12.06.1864, Тулча – 16.04.1925, 
София) – български офицер, артилерист, генерал-майор 
(2.08.1915). Завършва Военното училище (1884) и Михайлов-
ската артилерийска военна академия, Русия (1893). Участва 
във войните за национално обединение (1885, 1912-13, 1915-
1918). По време на Първата световна война е началник на Ин-
женерните войски в Щаба на Действащата армия. Уволнен в 
запаса (1919). Загива при атентата. 

    
ЗАДГоРСКИ, Петър Тодоров (1880, В. Тър-

ново – 27.05.1925, София) – един от атентаторите. 
Предлага идеята да се използва храма за атентат 
на комунистическия терорист Димитър Хаджи-
митрев (Митрето) (декември 1924). Работи като 
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градинар в Екатеринослав (дн. Днепропетровск), Украйна (1900 – 12). Участва 
като доброволец в Балканската война.  Клисар в храма „Св. Крал“ (от 30.11. 
1921). Съден за участие в атентата в храма „Св. Крал“ , осъден на смърт и екзе-
кутиран заедно с М. Фридман и г. Коев. 

ЗЛАТАРЕВ, Димитър Василев (1896, Ямбол – 1937, Гу-
лаг, СССР) – български комунист (от 1919). След 1920 г– те-
рорист, ръководител на Софийската Военна организация (от 
1924). Главен ръководител на атентата в „Св. Крал“. Емигрира 
в СССР. Убит в съветските концлагери, реабилитиран (1957).

ЗЛАТАРЕВ, Кръстю Христов (23.02.1864, Охрид – 
16.04.1925, София) – български офицер, пехотинец, гене-
рал-лейтенант (1918). Завършва Военното училище (1884). 
Участва във войните за национално обединение (1885, 1912-
13, 1915-1918). През Балканската война е командир на 29 пех. 
Ямболски полк, който пробива отбраната на Чаталджанската 
позиция (4.11.1912). По-късно 29 полк в състава на 2/3 брига-
да участва в щурма на Одринската крепост от Източния сек-
тор. Началник на 11 пех. Македонска дивизия. Генерал-майор 
(1.01.1918). Уволнен в запаса (1918). Загива при атентата.

ЗЛАТАРоВ, Стефан (?– 16.04.1925, София) – български офицер, капитан. 
Загива при атентата. 

ИКоНоМоВ, Иван Василев (29.08.1889, София – ?) – български офи-
цер, пехотинец, подполковник (6.05.1923). Завършва Военното училище 
(22.09.1909). Участва във войните за национално обединение. Военен юрист, 
член на Софийския военно-полеви съд (1922).

ЙоНКоВ, Иван Ганчев (2.01.1874, Дряново – 16.04.1925, София) – бъл-
гарски офицер, пионер, полковник (3.05.1917). Завършва военното училище 
(2.08.1896). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-
1918). Уволнен в запаса (1919). Загива при атентата. 

КАМБУРоВ, Благой – укривател на П. Задгорски. Съден по процеса за 
атентата. Осъден на 3 години строг тъмничен затвор.

КАРАоГЛАНоВ, Захари Величков (24.06.1878, Шумен – 21.06. 1943, Со-
фия) – български учен, химик-неорганик. Завършва химия в СУ. Специали-
зира в Лайпциг (1903 – 04) и Берлин (1911). Асистент (1907), доцент (1910), 
професор (1915) в СУ. Създава първата в света катедра по аналитична химия 
в Софийския университет (1924). Вещо лице по процеса срещу атентаторите.
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КИСЬоВ, Георги Иванов (22.12.1879, Елена – 16.04.1925, София) – българ-
ски офицер, кавалерист, подполковник (1.04.1919). Завършва Военното учили-
ще (1.01.1902). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-
1918). Уволнен в запаса (1920). Загива при атентата. 

КоЕВ, Георги Константинов (7.09.1878, В. 
Търново – 27.05.1925, София) – български офи-
цер, пионер, подполковник (16.03.1917). Из-
раства в София. Завършва Военното училище 
(1.01.1899) Участва във войните за национално 
обединение (1912–13, 1915–1918). През 1916 г. е 
осъден на смърт и присъдата е отменена. След 

войните живее в София и става член на БЗНС, дружбаш. Сътрудник на Воен-
ната организация на БКП След атентата укрива Иван Минков в жилището на 
брат си д-р Георги Коев и го предава на полицията.. Съден за участие в атентата 
в храма „Св. Крал“ , осъден на смърт и екзекутиран заедно с М. Фридман и П. 
Задгорски.. 

КоПАРАНоВ, Сергей Иванов (25.09.1884, Радомир – 16.04.1925, София) 
– български офицер, подполковник (30.01.1923). Завършва Военното училище 
(17.02.1908). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-
1918). Уволнен в запаса (1923). Загива при атентата. 

КоСоВСКИ, Христо Жечев (14.04.1893, с. Косовча, Шу-
менско – 19.04.1925, София) – земеделец, дружбаш. Коопера-
тивен деятел, учител (1914). Участва във войните за нацио-
нално обединение (1912–13, 1915–1918). Депутат в 20-то ОНС 
(1923). След преврата на 9 юни става терорист. Арестуван и 
освободен под парична гаранция. След атентата арестуван и 
ликвидиран.

КРЪСТЕВ, Кръстю Тодоров (16.05.1889, Шумен – 16.04.1925, София) – 
български офицер, кавалерист, ротмистър (15.08.1920). Участва във войните за 
национално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1920). Загива 
при атентата.

КЮРКЧИЕВ, Григор Петров (24.10.1865, Прилеп – 16.04.1925, София) – 
български офицер, пехотинец, генерал-майор (15.08.1917). Завършва Военно-
то училище (3.12.1885). Участва във войните за национално обединение (1885, 
1912–13, 1915–1918). Ранен тежко и загубва десния си крак. След оздравяването 
се връща на служба и служи до края на войната. Уволнен в запаса (19.08.1919). 
Загива при атентата. 

Георги Кокеров • Трагедията на Велики четвъртък



530 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

ЛАЗАРоВ, Велизар Манолов (8.09.1868, София – 
6.04.1941, София) – български офицер, генерал-майор (1919). 
Завършва Военното училище (1889). Участва във войните за 
национално обединение (1912-13, 1915-1918). Командир на 
1-а пех. дивизия (1919 – 1921). Началник на Соф. гарнизон. 
Член на Военния съюз. Уволнен в запаса (1929). 

ЛЕКАРСКИ, Симеон, подпоручик – български офицер, 
загинал при атентата.

ЛоЛоВ, Петър Георгиев (21.11.1864, с. Медвен, Сливен-
ско – 16.04.1925, София) – български офицер, пионер. За-
вършва Военното училище (1887). Генерал-майор (30.05.1917). 
Участва във войните за национално обединение (1912-13, 
1915-1918). Завършва Военно-инженерна академия в Торино, 
Италия (1895). Заместник-началник на инженерните войски 
(1915 – 1918). Уволнен в запаса (1918). Загива при атентата. 

МАНЕВ, Иван Томев (7.11.1887, Панагюрище – 23.04.1925, 
София) – комунист, секретар на БКП (1924 – 25). Завършва 
философия в Женевския университет (1910). Работи в Софий-
ската обсерватория. Прави превод и пръв представя на бъл-
гарски език произведението на В. Улянов-Ленин „Материали-
зъм и емпириокритицизъм“. Участва във войните за нацио-
нално обединение (1912-13, 1915-1918). След войните синди-
кален деятел. След 1923 г. терорист и политически секретар на 
БКП. След атентата се самоубива при опит да бъде арестуван.

МАНЧЕВ, Иван Христов (18.02.1873, Самоков – 16.04.1925, София) – бъл-
гарски офицер, пехотинец, полковник (20.02.1920). Участва във войните за на-
ционално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1920). Загива при 
атентата. 

МАТоВ, Александър Христов (4.09.1888, София – 16.04.1925, София) – 
български офицер, пехотинец, майор (30.05.1918). Завършва Военното учили-
ще (17.02.1908). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-
1918). Уволнен в запаса (1920). Загива при атентата. 

МИЛИКИЕВ, Иван Неделчев (17.03.1884, Чирпан – 16.04.1925) – българ-
ски офицер, пехотинец, подполковник (5.04.1920). Завършва Военното учили-
ще (2.08.1905). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-
1918). Уволнен в запаса (1924). Загива при атентата. 

МИХАЙЛоВ, Спиридон (7.12.1878, Щип – 16.02.1925, София) – българ-
ски офицер, пехотинец, полковник (30.01.1923). Завършва Военното училище 
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(1.01.1900). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-
1918). Командир на дружина в 41 пех. полк, полкови интендант на 1 пех. полк, 
зам. Командир на 1 пех. полк, началник на отделение в Главно интендантство. 
Загива при атентата секунди след като влиза в храма. 

НАЙДЕНоВ, Калин Георгиев (18.02.1865, Широка лъка, 
Смолянска обл. – 16.04.1925, София) – български офицер, ар-
тилерист, генерал-лейтенант (30.05.1917), министър на войната 
(21.09.1915 – 21.06.1918). Завършва Военното училище (1885) 
и Артилерийска академия в Торино, Италия. Участва във вой-
ните за национално обединение (1912-13, 1915-1918). През 
Балканската война е помощник-началник на артилерията в 
Щаба на Действащата армия. Инспектор на артилерията (1913 

– 1915). Осъден на 10 години затвор от Третия Държавен съд. Професор по ар-
тилерия във Военното училище. Загива при атентата. Негов син е полк. Виктор 
Найденов (1890 – 1935). Загива при атентата

НЕРЕЗоВ, Стефан Михайлов (12.11.1867, Севлиево – 
16.04.1925, София) – български офицер, артилерист, генерал-
лейтенант (15.08.1917). Завършва Военното училище (1888) и 
Артилерийска академия в Торино, Италия (1896). Участва във 
войните за национално обединение (1912-13, 1915-1918). През 
Балканската война е началник на Оперативен отдел в Щаба на 
Действащата армия. Генерал-майор (2.08.1915). Командир на 
9-а пех. дивизия (1914 – 1916), командващ 3-а армия на Добру-
джанския фронт (1916 – 1917). Началник на Моравската воен-

на област (1917 – 1918), командващ 1-а армия (15.07. – 30.09.1918). Началник на 
1-а военно-инспекционна област (1918 – 1920). Началник на ГЩ (1920 – 1921). 
Генерал от пехотата (1921). Уволнен в запаса (1921). Загива при атентата. 

НЕДЕЛЧЕВ, Дянко Дянков (1870, Русе – 16.04.1925, София) – българ-
ски офицер, артилерист полковник (5.12.1916). Завършва Военното училище 
(1892). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-1918). 
Секретар на българското генерално консулство в Одрин (1909 – 1911). Събира 
ценна информация за Одринската крепост. Уволнен в запаса (8.12.1920). Загива 
при атентата. 

НИКоЛАЕВ, Николай Данаилов (3.03.1881, Пловдив – 04.1925, София) – 
български офицер, кавалерист, подполковник (15.08.1917). Единствен син на 
ген. Данаил Николаев. Завършва Военното училище (1.01.1902) и Военна ака-
демия (1909). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-
1918). Уволнен в запаса (1920). Умира след раняване при атентата. 
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НоЙКоВ, Стефан Нойков (25.10.1878, Сливен – 
16.04.1925, София) – български офицер, пехотинец, полковник 
(14.10.1917). Зет на ген. Стилиян Ковачев. Участва във войните 
за национално обединение (1912-13, 1915-1918). Началник на 
Оперативния отдел в Щаба на Действащата армия. Началник 
на канцеларията на Министерството на войната (1920-22), на-
чалник на щаба на войската (1922-23). Уволнен в запаса (1923). 
Загива при атентата. 

 
ПАВЛоВ, Павел Тенев (29.06.1870, Харманли – 16.04.1925, София) – бъл-

гарски офицер, пехотинец, генерал-майор (1.01.1919). Завършва Военното учи-
лище (18.05.1889) и артилерийска ВА (1900). Участва във войните за национал-
но обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (27.10.1919). Загива при 
атентата. 

ПАНТоВ, Тодор Пантов (7.03.1872, Видин – 16.04.1925, София) – българ-
ски офицер, пехотинец, полковник (25.12.1917). Завършва Военното училище 
(1.01.1895). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-
1918). Уволнен в запаса (1919). Загива при атентата. 

ПЕРЧЕМЛИЕВ, Иван Иванов (28.02.1895, Свищов – 
11.06.1925, София) – земеделец, дружбаш, терорист. Укрива 
комунистически терористи. Действа заедно с Коста Янков. За-
ловен, осъден на смърт и публично екзекутиран.

ПЕТРИНИ, Николай Александрович 
(4.12.1889, Ямбол – 17.04.1925, София) – земе-

делец, дружбаш, журналист и публицист. Завършва Военното 
училище (1909). Участва във войните за национално обедине-
ние (1912-13, 1915-1918) с 32 пех. Загорски полк. Уволнен в за-
паса (1919). Директор на Гражданското въздухоплаване (1920 
– 23). След 1923 г. става терорист. Заловен след атентата и лик-
видиран.

ПЕТРоВ, Никола (Н. П. Николов – Нешов) – комунисти-
чески терорист.

Роден на 30 ноември 1906 г. във Велес. Баща му е загинал 
като македонски революционер, четник. На петгодишна въз-
раст е доведен в София. Отглежда го негова бртовчедка. За-
вършва четвърто отделение и става чирак, обущар. През 1924 
година става терорист. Участва в кражби на оръжие и убийства 
на полицаи.
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Нелегално име Васко. Технически извършител на атентата, запалва фити-
лите. Емигрира в Сърбия (май 1925) и след това в Съветския Съюз. Загинал в 
концлагер.

ПЕТРоВ, Сокол (14.10.1872, с. Пенкьовци, Трънско – 16.04.1925, София) 
– български офицер, санитарен капитан (14.10.1915). Участва във войните за 
национално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1918). Загива 
при атентата. 

ПЕТРоВ, Стано Петров (15.04., Ловеч – 16.04.1925, София) – българ-
ски офицер, пехотинец, полковник (2.11.1919). Завършва Военното училище 
(1.01.1896). Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-
1918). Уволнен в запаса (1920). Загива при атентата.

 
ПоПоВ, Иван Тодоров (16.02.1857, Свищов – 16.04.1925, 

София) – български офицер, участник в национално-осво-
бодителното движение като четник в четата на Филип Тотю 
(1876). Завършва Военното училище (10.05.1879), пехотинец, 
генерал-майор (1913). Участва във войните за национално обе-
динение (1885, 1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1914). Де-
путат в 17-0 ОНС. Загива при атентата. 

ПоПоВ, Никола Георгиев (30.11.1876, с. Вълкова Слатина, днес Доктор 
Йосифово, обл. Монтана – 16.04.1925, София) – български офицер, пехотинец, 
подполковник (1.06.1920). Завършва Военното училище (1.01.1900). Участва 
във войните за национално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса 
(1920). Загива при атентата. 

ПоПоВ, Петър – български офицер, генерал-майор. Участва във войните 
за национално обединение (1885, 1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1918). 
Загива при атентата. 

ПРоДАНоВ, Теню Христов (15.09.1866, Казанлък – 16.04.1925, София) 
– български офицер, артилерист, полковник (1.12.1918). Завършва Военното 
училище (27.04.1887). Участва във войните за национално обединение (1912-

13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1920). Загива при атентата. 

ПУШКАРоВ, Стоян Петков (1.03.1866, Пирдоп – 16.04. 
1925, София) – български офицер, артилерист, генерал-майор 
(27.02.1918). Участва във войните за национално обединение 
(1885, 1912-13, 1915-1918). Командир на 7-а артилерийска бри-
гада (1915-16) и началник на артилерията във 2-а армия (1916 
– 18). Уволнен в запаса (1919). Загива при атентата. 
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РАДоЙКоВ, Станчо Симеонов (14.10.1859, Кула – 16.04.1925, София) – 
български офицер, пехотинец, генерал-майор (30.05.1917). Завършва Военното 
училище (30.08.1882). ). Участва във войните за национално обединение (1885, 
1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1918). Загива при атентата. 

РУЕВ, Алекси Руев (24.03.1860, Казанлък – 16.04.1925, Со-
фия) – български офицер, артилерист, полковник (28.07.1913). 
Завършва Военното училище (13.02.1881). Участва във войни-
те за национално обединение (1885, 1912-13, 1915-1918). Увол-
нен в запаса (1913). Загива при атентата. 

РУСЕВ, Иван Атанасов (15.11.1872, Шумен – 1.02.1945, 
София) – български офицер, артилерист, генерал-майор 

(30.05.1917). Завършва Военното училище (1892) и Николаевската академия 
на Генералния щаб в С. Петербург (1900). В Балканските войни е началник 
на щаба на 8 Тунджанска дивизия. През Първата световна война е началник 
на щаба на 2-ра армия, началник на 7-ма Рилска дивизия и на 2-ра Тракийска 
дивизия. Организатор и първи директор на Трудовата повинност (1920-1921). 
Министър на вътрешните работи (9.09.1923-1927). Осъден на смърт от т. нар. 
Народен съд и разстрелян.

САВоВ, Любомир Чернев (10.06.1874, Букурещ – 16.04.1925, София) – 
български офицер, пехотинец, полковник (2.11.1919). Участва във войните за 
национално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1919). Загива 
при атентата. 

САРАЙДАРоВ, Атанас Иванов (15.05.1866, с. Златари, Охридско – 
16.04.1925, София) – български офицер, артилерист, полковник (27.02.1917). 
Завършва Военното училище (7.11.1888). Участва във войните за национално 
обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (5.07.1919). Загива при атен-
тата. 

СРЕБРоВ, Ангел Димитров (5.11.1865, Русе – 16.04.1925, София) – бъл-
гарски офицер, пионер, полковник (30.01.1920). Уволнен в запаса (27.12.1920). 
Завършва Военното училище (3.12.1885). Участва във войните за национал-
но обединение (1885, 1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1918). Загива при 
атентата. 

СТоЙКоВ, Иван Стойков (7.02.1866, с. Гайтаниново, Го-
цеделчевско – 16.04.1925, София) – български офицер, кавале-
рист, генерал-майор (1.01.1918). Завършва Военното училище 
(1887) и военна академия в Торино, Италия (1896). Участва във 
войните за национално обединение (1912-13, 1915-1918). Увол-
нен в запаса (1919). Загива при атентата. 
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СТоЯНоВ, Любомир Стоянов (1.06.1878, София – 16.04.1925, София) – 
български офицер, артилерист, полковник (30.01.1923). Участва във войните за 
национално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1925). Загива 
при атентата. 

ТАБАКоВ, Иван Тодоров (15.06.1868, Калофер – 25.04. 
1925, София) – български офицер, кавалерист, генерал-майор 
(1.01. 1918). Завършва Военното училище (1887). Участва във 
войните за национално обединение (1912-13, 1915-1918). Ко-
мандир на конна бригада (1915-16), командир на 2-а конна ди-
визия (1916-18). Уволнен в запаса (1918). Умира след раняване 
при атентата в „Св. Крал“. 

ТоДоВИЧИН, Атанас. Комунистически терорист. Неле-
гално име Янко. Убива ген. К. Георгиев. Емигрант в СССР. Убит в концлагерите 
на Гулаг. 

ТоДоРоВ, Евлоги Тодоров (9.02.1887, с. Светлина, Силистренска обл. – 
16.04.1925, София) – български офицер, артилерист, подполковник (5.04.1920). 
Завършва Военното училище (2.08.1905). Участва във войните за национално 
обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1925). Загива при атентата. 

ФРИДМАН, Марко Хаим (1892, Ст. Загора – 27.05.1925, 
София) – български комунист, терорист. Един от ръководите-
лите на Военната организация на БКП. Участва във войните за 
национално обединение (1912-13, 1915-1918) като запасен офи-
цер. След войните завършва право в СУ и работи като адвокат 
в София. 

цАНЕВ, Христо Цанев (11.02.1882, В. Търново – 16.04.1925, 
София) – български офицер, кавалерист, подполковник (30.08.1919). Участва 
във войните за национално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса 
(1920). ). Загива при атентата. 

ХАДЖИМИТРЕВ, Димитър Янакиев (Митрето) 
(18.02.1900, Кукуш – 4.03.1925, София) – комунистически те-
рорист, счетоводител, синдикалист. Член на ръководството на 
Военната организация. Свързва П. Абаджиев с клисаря П. Зад-
горски. Арестуван през януари 1925 г., убит в полицията.

ХАРЛАКоВ, Иван Петров (12.03.1888, Габрово – 1945) – 
български офицер, капитан (2.09.1919). Завършва ШЗО, запа-

сен подпоручик (1.01.1910). На действителна служба, подпоручик (8.02.1913). 
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Участва във войните за национално обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен 
в запаса (1928). Участва в преврата (9.09.1923) и в потушаване на съпротивата в 
Пазарджишко като командир на военно подразделение, което залавя Ал. Стам-
болийски и го предава на македонската чета на ВМРО. Осъден на смърт от т. 
нар. Народен съд и разстрелян.

ХЕРБСТ, Йосиф Яков (20.11.1875, Одрин – 04.1925) – 
български журналист и публицист, член на Демократическа-
та партия (до 1911). Завършва Военното училище (1893). На-
пуска военната служба (1898) и става журналист. Участва в 
Балканската война (1912-13). Директор на печата (1913 – 18). 
Кореспондент на много европейски издания, журналист с ев-
ропейска известност. След 1923 г. издава различни вестници, 
насочени срещу правителството. В своя в. „Днес“ съобщава 
предварително за атентата (второ издание на 16.04.1925, пре-
ди взрива). 

цАНКоВ, Александър Цолов (29.06.1879, Оряхово – 
27.07.1959, Буенос Айрес) – български учен, интелектуалец, 
политик и държавник. Редовен член на БАН (1935, извънре-
ден 1919), изключен от БАН (1947), възстановен посмъртно 
(1992). Завършва право в Софийския университет (1904), спе-
циализира държавни науки и политическа икономия в Мюн-
хен, Берлин и Бреслау (1904 – 07). Доцент по полит. икономия 
(1911) в СУ, професор (1919 – 23, 1925 – 44). Един от органи-
заторите на Народния сговор (1922) и негов председател след 

убийството на Ал. Греков (21.05.1922). Министър-председател и министър 
на Народното просвещение (9.06.1923 – 3.01.1926) Цанков е народен пред-
ставител в XXI (1923-1927), XXII (1927-1931), XXIII (1931-1934), XXIV (1938-
1939) и XXV (1940-1944) Обикновено Народно събрание. Председател на XXI 
(1926-1927) и XXII (1927-1930) Обикновено Народно събрание, министър на 
Народното просвещение (1930 – 31). Член на управителните съвети на банки 
и промишлени обединения. Преследван и интерниран (след 1935), депутат 
в 24-о и 25-о ОНС (1938 – 1944). Автор на книгата „Трите световни системи 
– капитализъм, нацизъм, комунизъм“ (1942). Един от инициаторите за спася-
ването на българските евреи (1943). След 1944 г. емигрант. Осъден задочно на 
смърт от т. нар. Народен съд. 

ЧИЧЕРИН, Георги Василиевич (1872 – 1938) – руски интелектуалец, об-
щественик, болшевик, дипломат, народен комисар на външните работи на 
СССР (1918 – 30). Емигрант в Европа (1904 – 17). Ръководител на съветската 
делегация на Генуезката (1922) и Лозанската (1922 – 23) международни конфе-
ренции. Издава трудове по международна политика.
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ЯНКоВ, Ангел Николов (8.05.1864, Брацигово – 16.04.1925, София) – бъл-
гарски офицер, артилерист, полковник (15.11.1914). Завършва Военното учи-
лище (27.04.1887) и ВА (юрид.) в Санкт Петербург (1898). Военен съдия. Увол-
нен в запаса (4.09.1919). Загива при атентата. 

ЯНКоВ, Коста Анастасов (11.01.1888, Пловдив – 21.04.1925, 
София) – български офицер. Комунистически терорист, ръко-
водител на Военната организация на БКП (1923 – 25). Завършва 
Военното училище (1908). Участва във войните за национално 
обединение (1912-13, 1915-1918). Уволнен в запаса (1919). Ав-
тор на книгата „Добро поле и пробивът на фронта“ (1919), в 
която се опитва да прикрие действията на „тъмните сили“ и на 
комунистите за разлагането на армията и изоставянето на Ма-

кедонския фронт. Загива през 1925 г. в пламъците на къщата на Хр. Коджейков 
в София, обграден от полицията.
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ТАТЯНА ТАНАСОВА-ТОДОРОВА е бесарабска българска поетеса, родена през 
1963 г. в историческата област Буджак, днес разделена между Украйна и Молдова. За-
вършва журналистика в Кишиневския университет, започва работа във в. „Родно сло-
во“ (Кишинев, Молдова). През 1992-95 г. е редактор на в. „Камбана“ – печатен орган на 
Дружеството на бесарабските българи в гр. Болград, Украйна. През септември 1995 г. 
се завръща в прародината си. От 1 август 2009 г. издава в гр. Стара Загора в. „Корени 
български“, след бр. 1 преименуван „Корени“ и излизащ само електронно на адрес www.
vestnik-koreni.com. Издала е стихосбирките „Това съм аз“ (Кишинев, 1990), „Нежни лис-
та“ (Болград, 1994), „Полет от Онгъла“ (Габрово, 1999), „Ще ме харесаш после“ (Габрово, 
2004). Нейни стихотворения са включвани във всички антологии на бесарабската бъл-
гарска поезия, а също са достъпни в интернет сайтовете Литернет и Литературен 
свят. Тук представяме подборка от нови творби. Както и досега, Татяна Танасова-
Тодорова проявява чувствителност главно към две теми – женската съдба и драмата 
да си потомък на емигранти. 

Елена Налбантова

Татяна Танасова-Тодорова

ЧАНТА СЪС СПОМЕНИ

Спомени, спомени, спомени!
В чанта голяма ги нося.
Гоня ги, гоня ги, гоня ги
все по пътеките росни.
В люлката, в люлката, в люлката
люшкам си детството мило.
А на сина ми цигулката
в бъдещето се е скрила.
Музика, музика, музика
пее душата и плаче.
Колко е хубаво! Хубаво е!
Все да съм в детското влакче.
И за ръка със мечтата ми 
в моята приказка тръгвам.
Стиска уж здраво ръката ми,
но някой все пак я изтръгва.
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Други мечти и фантазии,
страници нови разлиствам.
И всъщност за разнообразие
и тъжни истории вписвам.
Спомени, спомени, спомени!
Влака далеч ме закара!
Да си забравя ли чантата
на една непозната гара?!

***
В кухнята съм. Влез!
Прецеждам спомени с гевгира.
Разлистям страници-чинии.
Подреждам си мечти в бюфета.
Това ми е за днес.

***
Загръщам се във сивото си ежедневие.
И стоплям с дъх замръзналите длани.
Опитвам се със спомени от лани
да възкреся духа си …

***
Духът ми е като пребито куче,
отпуснало главата си на пътя.
Какво ли повече да му се случи!
.

***
Неизвестността за утре
като чугунен похлупак
притиска погледа ми.
Ослепявам още днес.

ОТЛЕЖАЛА ЛЮБОВ

Някаква синева се опитва да пълни очите ми.
Мисълта ми се среща отново със някакъв път.
Как и дали да избягам от себе си – питам се.
Питам смутена душа, развълнувана плът.

И будувам и спя аз единствено в твоя прегръдка.
И вървя, и стоя аз единствено в твоя земя.
От живота отпиваме заедно глътка по глътка.
И нощта я превръщаме в ден и във вечност – деня.

Татяна Танасова-Тодорова • Поезия
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Отлежала любов! Знам така, може би, не се казва.
Но това ми остана след бавно угаснала страст.
Отлежала любов, колко пъти от теб се отказвах!
Но след миг или два бях отново във твоята власт.
 

БАГАЖ

В кашона сгънати мечти
местим от квартира на квартира.
А нетърпението ни прозира
да ги отворим сбъднати почти.
Но няма място и удобно време
за нашите мечти младежки.
Кашоните ни все по-тежки.
Дали мечтите стават бреме?

ВЪВ ФИЛМА ЗА МОЯ РОД

Буджака е в ролята на Родина.
Играе старателно, 
почти талантливо.
Но няма здравец
във всяка градина.
И мушкатото по прозорците 
е някак свенливо.
А корените 
на нашето дърво
не се събират в кадъра.
Налага се да бъдат изрязани, 
и отхвърлени …
някъде към Мадара.
В ролята на планини – оврази.
Бодлите играят рози!
Героят калища гази.
Изживява метаморфози.
Степта засипва очите ни с пясък. 
Избледнява, съхне декорът.
И не се вижда проблясък.
Побързайте! Кой е режисьорът!

Татяна Танасова-Тодорова • Поезия
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ЗАЩО
O, Deutschland, meine ferne Liebe, 
Gedenk ich deiner, wein ich fast!
    H.Heine

Защо, Българийо, защо?
От ден на ден все по си пуста!
Къде са твоите чеда!
Защо Родината напускат?
Защо да ринат нейде сняг?
Да мият някъде чинии?
И да целуват чужди бряг?
Каква е тази орисия!
Защо? Кому е тъй угодно?
Да спят по паркове, по гари.
Да тъпчат името си родно.
И да проклинат теб, Българийо!
Пустеят нашите села,
угасват български огнища,
зарастват с бурени поля ...
А ние май не правим нищо!
Защо един богат народ 
с дълбоки корени и с име,
запазвано от рода в род
стотици, хиляди години!
Народ, изграждал градове,
можал държави да създава
през още ранни векове!
Какво, какво сега му става?
Народ с култура, с книжнина!
Народ с история голяма!
Народ с велики имена!
Как бъдеще за него няма!?
Защо пропъждаш умове?
Защо нехаеш за таланти?
И караш българско дете
дете да е на емигранти?
Които ходят по света
отчаяно да търсят изход.
От БЪЛГАРИ с голямо „Б“
такива стават по произход.
Когато някои все пак
успеха там далеч прегърнат,
нали се знае, че назад
те никога не ще се върнат!
Не ти ли липсват те на теб?
Не те ли, майко, заболява,

Татяна Танасова-Тодорова • Поезия
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че там роденото дете
БЪЛГАРИН не се явява!
То няма Вазова да знай
и българче да се нарича!
Със чужди букви, в чужди край
то чужди думички ще срича!
Че няма то на 3 март
със гордост да изкачва Шипка.
Че няма във Балкана стар
да търси ягодка и китка.
Че с Левски то се не гордей.
Че няма Ботева да жали.
“Върви, народе ...“ не ще пей,
а „Мила Родино ...“ – едва ли.

Защо, Българийо!? Защо? 

ТВОЯТА КРЪВ

Българийо, позна ли ме? 
Потомка съм на твоето страдание.
Потомка съм на силно отчаяние.
Потомка съм на изход в безизходица,
изплашила, объркала народеца.
Българийо, разбра ли ме? 
Да, другаде е пъпната ми връв.
Но твоята тече във мене кръв.
По-силна от раздели и от граници,
избила на затворените страници.

Татяна Танасова-Тодорова • Поезия
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Янислав Янков 
на 70 години

ЯНИСЛАВ ЯНКОВ (псевд. на Йор дан Ян ков Йор да нов) е 
ро ден на 1.08.1941 г. в Де бе лец, Ве ли ко търновско. За вър ш ва 
пър вия ви пус к  на ВТУ „Св. св. Ки рил и Ме то дий“ – спе ци-
ал ност „Бъл гар с ка фи ло ло гия“ (1967). Ра бо ти ка то жур на-
лист в сто лич ния и мес тен пе чат, дра ма тург в Кър джа-
лийс кия дра ма ти чен те а тър, ре дак тор на ал ма на ха за ли-
те ра ту ра и из кус т во „Зор ни ца“ – Габ ро во, и др. Един от ос но ва те ли те на в. „Под к ре па“ 
през 1990 г. и на Съ ю за на де мок ра тич ни те си ли във В. Тър но во. Пър ва та му поетическа 
публикация е през 1964 г. във в. „На род на мла деж“. Ав тор е на сти хот во ре ния, дра ми и 
раз ка зи (през 1999 г. по лу ча ва наг ра да та за раз каз на в. „Ар т фо рум“ – В. Тър но во), тек-
с то ве за пес ни. Не го ви сти хо ве са пре веж да ни на нем с ки, ан г лийс ки, френ с ки, полски, ру-
мън с ки, рус ки, гру зин с ки, осе тин с ки и др. ези ци. Но си тел на Го ля ма та наг ра да „Пеньо 
Пе нев“ (1984), Пър ва наг ра да за по е зия за мо ре то във Вар на (1993), как то и ре ди ца дру ги 
ли те ра тур ни наг ра ди. През 1995 г. по лу ча ва пре мия от изд. „Све то ве“ (Брюк сел, Бел гия) 
за ци къл сти хо ве, от пе ча та ни в ко лек ци о нер с ка Ан то ло гия на све тов на та по е зия. Под-
дър жал е ак тив ни твор чес ки кон так ти с Лас ло На ги, Жак Пре вер, Имант Зи е до нис, Ла-
мар, Ан д рей Гер ма нов, Ата нас Дал чев, Ми рон Ива нов, Йор дан Въл чев, Ди ми тър На чев и 
мн. др. из вес т ни бъл гар с ки по е ти и пи са те ли. Член на Съ ю за на бъл гар с ки те пи са те ли 
от 1994 г., член на Сдру же ние на ли те ра тур ни дей ци „Све та го ра“ – В. Тър но во, от 1997 г., 
член на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново (от 
2009 г.). Из да ва по е тич ни те кни ги „Всич ко, как то все ки ден“ (1973, по лу чи ла пър ва та Го-
ля ма наг ра да за де бют на сти хос бир ка „Юж на про лет“ – Хас ко во, 1973, и наг ра да та на в. 
„Пулс“ „Вла ди мир Ба шев“ същ. год.), „Гор чи ва кръв“ (1979), „Пти ца без очи“ (1993, 1997), 
„Аз съм Ной“ (1999, 2003), „Ви но вен свят“ (2002, 2007), „Влизане в Рим“ (2008, Годишна на-
града за поезия на Съюза на българските писатели – 2009 г.), „Антология“ (2011).

ПРИТЧА ЗА ЛУДИЯ

Имах дом
като църква
Но бях лош християнин
много църкви имаше по света
Палих свещи на всичките
Целувах лицата на стотици Марии
Младенци люляха ръцете ми
до среднощ
Всеки Йосиф
ме посрещаше с подозрение

Юбилей
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Бог нямаше пръст
в тия работи
Но от цялото си богатство
аз предпочитах
само камата си
С нея сънят ми беше спокоен
осветен от лятно безветрие
С нея
отрязах хляб на мирянина
Но мирянина го пребиха
с мълчание

Бог имаше пръст
в тия работи
Кучета душеха
зад очите ми
Кучета обикаляха
около живота ми
Ровеха
Тичаха
Лаеха
когато се връщах разкаян
Лаеха
празните ми ръце
Лаеха
кървавите ми дрипи
Лаеха
слепите ми очи
Лаеше и чукът
наковалнята
Там се ковяха гвоздеи
гвоздеи за
разпятие

Биеха ме с диво безмълвие
Просваха пред олтара
сянката на неверника
с белези от камшици
Виеше моята сянка
плюеше греховете си

Хиляди младенци
на ръцете ми
Още толкова
меки Марии

Господ нямаше пръст
в тия работи

Янислав Янков • Поезия
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Зелената жар на тревите
Тропаше първото пиленце
Господ обикаляше
тънките чирепи
скачаше на един крак
и се подсмихваше

Аз нямах пръст
в тия работи

Повтаряй след мене
Повтарям те
Няма жива вода
Няма те
Тревите са пръсти от лед
Пръстени
Кукувицата те е мамила
Мамка ù
Пиленцето е мъртво
Мъртъв си

Повтаряй след мен
вятърът
Повтарям след теб
убиецът
Казвам ти
вятърът
Повтарям те

ще му срежа гърлото

Аз имах пръст
в тия работи

Небето ли се люлее
или камбаните

Дървоядите
тичаха за молитва
Техните църкви скърцаха
светеха
в нощното пладне
На колене да се молим
за блудния

Бяха ме вързали за дирека
Само аз се молех изправен

Янислав Янков • Поезия
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Бъди ми жива Жива вода
Бъдете ми пръсти Бедни треви
Раждай се Първо пиленце

Докараха черната циганка
Един ден
избягах от всички
Циганката стоеше зад ъгъла

Ти имаш дом като църква
Но си лош християнин

защото

Не крадеш
Не убиваш
Не пожелаваш
жената
на брата си

Сам
ще
си
носиш
КРЪСТА
Сам

Утре ще те изгонят от храма
И Господ няма да те приеме
Защото ще шепнат твоето име
Защото ще дъвчат твоите думи
Защото ще гонят твоята лудост

Виждаш ли
бедните двама
дето заклаха търговеца
за да нахранят децата си
Те ще те сложат на одъра
Те ще окъпят
тялото твое

И когато слезеш в земята
която
съм
ти
приготвила
те ще се качат на кръста

Но ти няма да видиш
това

А имаше дом като църква

Янислав Янков • Поезия



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 547

СпОМЕНИ НА КОРАБОКРУШЕНЕЦ1

Запознанство със Змей. Конспирация във ВТУ

Отдавна съм убеден, че нещата в живота са навързани като индианско писмо. 
Всеки възел предшества появяването на следващия. По тази причина преди да 
разкажа за писателя Йордан Вълчев ще отделя една минута за влака Бургас–
София, където на 22 април 1975 година пътуваха за столицата Христо Фотев и 
моята скромна личност.

Купето беше натъпкано с млади красавици. Христо вдъхновено им раз-
казваше историята на едно момче, родено в Истанбул. Разказваше тъй, както 
пишеше стихотворенията си. И тогава разбрах, че словото на поета е самият му 
живот, че думите за него са с еднакво звучене и в стиха, и в разговорната реч.

– Тези от второ купе са пияни – каза кондукторът на своя колега.
– И аз ги усетих – отсече другият кондуктор. – Оня рошавият (отнасяше се 

за мен) се качи от Казанлък. От Казанлък съм опитвал добра ракия. Проверя-
ваме. И викаме транспортния.

Транспортният беше дежурният милиционер.
Изправиха се пред вратата на купето, мислеха, че нямаме уши и не чуваме 

какво си говорят.
– Извадете шишетата, да не викаме дежурния.
Ние вдигнахме рамене.
– Казах ви, тук мирише на алкохол.
– Ние го носим в кръвта си – пресече го Христо Фотев.
– Ако трябва, ще ви вземем и кръвна проба – каза мъдро кондукторът. 

Извадете шишето!
– Кое? Лимонаденото? – тупна се по чантата Христо Фотев.
– За този цинизъм ще те глобя. Като ви гледам, всички сте хулигани.
Христо Фотев бръкна в малкия си сак и извади шише с етикет „Бургаска 

гроздова“.
Кондукторът го грабна, целуна го по гърлото и плю през прозореца. Някой 

от коридора се развика: „Мамка му, тук някой плюе“.
– Но това е вода и помия.
– А ти какво искаш да бъде?
– Ракия.
– Слез и си наточи – показа му с пръст прозореца Христо Фотев.
Влакът стържеше спирачки на гара Карлово. Едно магаре, вързано за теле-

графен стълб, пикаеше щастливо на пометения перон.

1  Продължение на мемоарните бележки на Янислав Янков за известни български 
писатели от времето на Народната република (България, подразбира се; вж. бр. 8 и бр. 
10 на алманах „Света гора“), които един щастлив ден ще бъдат книга.

Янислав Янков • Проза
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Някаква мъдра глава беше излюпила заповед да не се пие във влака. Нару-
шителите биваха глобявани, а алкохолът конфискуван. Нищо чудно – често се 
виждаха пияни кондуктори да слизат от влака и да си тананикат „Градил Илия 
килия“.

– Ще видите вие! – каза единият кондуктор.
– Това са простаци, не знаят буквите – отсече мъдро по-интелигентният.
Двамата си тръгнаха разочаровани.
– Ако кажеш, че имаш важна работа, няма да ти повярвам – хвана ме за 

лакътя Христо Фотев. – Приготвил съм ти едно приятно преживяване. Ще те 
запозная с истински змей.

Прескочихме няколко локви на гара София и хукнахме към трамвая. Беше 
валял пороен пролетен дъжд и под разкъсаните облаци се промъкваше весел 
априлски ден.

– Най-после да видя два пегаса пред една ясла – посрещна ни Йордан Въл-
чев пред входа на Народната библиотека. – Не, не! С Янислав Янков не се по-
знаваме. И не искам да се познавам с човек, който накара Димитър Талев да 
прокопае тунел под Берлинската стена. Знаеш ли, този великотърновски змей 
беше решил да бяга в Англия. Казваше, че в тази далечна страна никой вече не 
пишел поезия и той трябвало да я донапише. А не си даваше сметка, че мястото 
на змейовете е в Балкана и те имат важната задача да ядат лошави хора и да 
спят на лошавите хора с жените. Кажи сега на байо си Христо кого видях по 
пътя за Кула.

– Не си ме видял, аз те видях.
– Да, тъй ще речеш. Защо не кажеш истината?
– Гледам един дервиш стои на дървен сандък и гризе дебели като пъпеши 

домати.
– Добре осветляваш бати си Христа. И какво направи този дервиш за тебе?
– Изяде си куфара.
– Казах ли ти, че е змей – смигна ми доволен Йордан Вълчев. – Има развин-

тено въображение. Представи ми се като писател, а той бил поет. Разпитвам го 
аз, а той мене разпитва. После ми казва, че бил по следите на Димитър Талев.

– Нищо не разбирам – почесва си Христо Фотев.
– На сухо и Господ няма да ме разбере. Ей там горе има една кръчма...
– Това е долу – казвам аз.
– И комунягите викат „към светло бъдеще вървим“, а като го погледнеш 

бъдещето, тъмно ти става пред очите. Слушай бай си Йордан Вълчев. Като сед-
нем под лозата на Геро, ще видиш как душа се издига във висините.

Моето студентство премина в усилия да организирам някаква конспира-
ция. И не бях само аз. През втората половина на следването с още десетина 
колеги решихме да работим за свалянето на „народната власт“. Отначало тряб-
ваше да влезем в редовете на комунистическата партия. После – да се домогнем 
до „възлови длъжности“. Оттам-нататък следваше подриване устоите на пар-
тията с приемане на други вредители и противници на комунизма.

Тъкмо конспирацията успяваше, извика ни по списък тогавашният ректор 
на Великотърновския университет и пребледнял като кора за баница рече:

Янислав Янков • Проза
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– Ви сте луди! Млък! Всичко знам. Един от вас е казал на пиклата си, люби-
ма ли, пикла ли е, за вашия заговор. Вие наистина сте луди! И тази пикла оти-
шла в Окръжния комитет и казала на един... Знаете ли, човекът е добър и не се 
обадил на милицията, а на мен... Ще ви окачат на бесилка. И мене ще окачат. Ще 
ви застрелят. Ще ви заврат в кучия задник – Белене. Как може достоен мъж да 
се довери на любима жена? Знаете ли, че любимата жена е като любима змия? 
Ще те клъцне и ще се изпикае връз теб. Какви ги говоря... Документация имате 
ли? Лъжете! Още сега изгорете всеки изписан лист, и аз от жени съм страдал... 
Да каже той на някаква пикла, на някакво разгонено прасе... Ще псувам! Какво 
ще правя сега с Държавна сигурност? Разказвайте всичко, не на тях, на мен. 
Правя го за ваше добро. Трябва да ми повярвате, защото сте до ушите в калта. 
Ще отричате като партизани. Не знам как са отричали, но да речем... Просто 
трябва да измислим една дърта лъжа. Ще напудрим лъжата, ще й сложим мал-
ко крем по бузите... Работата ще завърти около квартири, момичета и гъмза от 
Сухиндол. Ще бъдете артисти...

Добър човек излезе проф. Пеньо Русев. Но ми развали конспирацията. 
Отървахме се с конско, с леки припадъци и с домашно червено. На другаря 
от Окръжния комитет беше доставен от Елена еленски бут, от Лясковец ляс-
ковска гроздова, от Карайсен карайсенски мавруд и заклано пиле за утеха на 
накърнената му чест.

Конспираторите се отдадоха на други занимания. Пиклата стана отново 
любима и „аз нищо не съм казвала“.

А мойто аз, въпреки че предаде собствената си конспирация, се почувства 
жестоко излъгано, неоценено, необръснато за една слива... И по тази сериозна 
причина в главата ми се оформи нова конспирация. Реших да бягам на Запад.

Не знам коя точно, но тази същата сила ме срещна с мой роднина, лежал по 
концлагерите след Девети. Той ми довери, че имало човек, който можел да ми 
помогне за моето бягство, да ми осигури канал и да ме срещне с Йозеф – богат 
германец от Бавария. Този човек бил живият класик на нашата литература – 
писателят Димитър Талев.

Като пишещ брат, ако вляза под кожата на споменатия класик, лежал в Ку-
циян, наречен трудово-възпитателен лагер, ще излетя за Германия от раз. Там 
нямало да имам никакви проблеми. Йозеф е помогнал на цял батальон бълга-
ри, защото и той е лежал в Куциян, готвил е манджи с немски акцент на затвор-
ниците и останал с ненакърнена любов към България – т.е. спасил си е кожата, 
също като български евреин преди Девети.

пОЕТ пРЕСЛЕДВА ТАЛЕВ, зАДЯВА ГО ОБЪРКАНО

В София не намерих Димитър Талев. Осведомиха ме, че се запилял на 
творческа среща във Враца. Подкарах влака към Враца. Преспанските камба-
ни ми гърмяха в главата по целия път. Обмислях репликите си пред големия 
български белетрист. Пристигнах във Враца – Димитър Талев заминал за Ви-
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дин. И там го чакали читатели със запалени железни светилници. Да му се не 
види! Влак – чак на другата заран. Приятели ме уредиха с камион, отивал на 
север. Минахме през Димово, на кръстопътя за Макреш – стълпотворение от 
комбайни. Карали с превишена скорост и се нагъткали на пътя. Моите хора 
– шофьорът и двамата товарачи, без да им пука, слязоха, изтръскаха кърпите 
си и започнаха да нагъват, сякаш не са яли от Йордановден. Наоколо и други 
ящници дъвчат като прасета.

– Подай един домат! Приятел, на тебе говоря! – викна нахалният наш шо-
фьор на човека, седнал на дървен куфар и наредил на вестник „Литературен 
фронт“ няколко дебели домата.

Хвърли човекът един домат, после още два. Ние му дадохме сланинка. 
Обърнахме се назад – гледаме цяло поле наколено с домати. Жени берат и раз-
дават на закъсалите без пари. Язък ти за сланината, язък за слепотията! Наши-
ят шофьор покиселя, че позеленя. Оня го чу като кълне и му рече – махни си 
каскета, гражданино, да ти влезе малко въздух в главата. Много лоши мисли са 
се събрали под този каскет, трябва да се издухат. Сигурно спиш с него. Прав ли 
съм? Прав съм.

Шофьорът се наежи, ще го бие. Стана човекът от куфара, не беше за бой. 
помачка пръсти, ставите изпращяха. Шофьорът каза „Аз само на майтап“, оти-
де зад камиона и се изпика, за да му олекне.

– Много си се издокарал за камион – каза ми човекът с куфара. – Искаш ли 
едно лукче за разтуха? Като ми домъчнее, си смуквам по едно лукче.

Така се запознах с един от големите български писатели – на кръстопътя 
след Димово. Комбайни с превишена скорост...

Йордан Вълчев, гонен от доносници и „милиционери нисши чинове“, но-
сеше в дървен куфар по пътищата на България ръкописи и мистрии, чукове 
и мистерии, за да създава литература и да строи светли домове на тия, дето 
рушаха светлото бъдеще.

И вместо във Видин, замръкнах в Кула.

* * *

Гонитбата с живия класик Талев продължи близо година. Опитах със сти-
хотворения – камбаните мълчаха. Написах му писмо – пощите не ми помогна-
ха.

– Димитър Талев от поезия не чува. Кога ни удряха с колците в Куциян, 
желанието му да чете поезия се изпари.

– А писма не чете ли?
– И писма не чете – успокои ме Йордан Вълчев. – Чете единствено себе си. 

Ако му пратиш писмо и се подпишеш отдолу „Димитър Талев“, ще те прочете.
В безнадеждната гонитба бях впрегнал поетите Христо Банковски и Дими-

тър Данаилов, белетриста Николай Кирилов и моя братовчед Метко Събев от 
Канжолица – бездарен писател, но душа за закъсали даровити словоплаватели. 
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И неочаквано в една майска заран на 1965 година цъфнах с божурите в истори-
ческото кафене „Бамбука“. Няма да обяснявам на моите читатели за това само-
дивско сборище. Има енциклопедии, щом четат мен, ще разгърнат и тях. Исто-
рическата ми цел е да ви заведа при Димитър Талев. Той се появи на секундата 
с дебелите си стъкла на очите, огледа обстановката като овчар своето стадо и 
като не видя нито една овца освен мен, седна на масата. Но овцата, вместо да си 
гледа яслата, отиде при нещастния писател и му каза:

– Другарю Талев, изпратих ви пет стихотворения. Написах ви писмо. Тър-
сих ви по телефона... Искам да говоря с вас.

– Човече, не ви разбрах, познаваме ли се?
– Донякъде... Впрочем... Ние се виждаме за пръв път. – Димитър Талев се 

наклони към мен. През дебелите лупи, от които се виждаше най-много до един 
метър, ме гледаха очите на огромно водно конче – изпитателно и изразително: 
„Ай, ей сега ще те изям“.

– Кой бяхте вие?
– Не съм бил, а съм поетът Янислав Янков. Пратих ви стихове. Написах ви 

писмо.
– Да, да... Пратихме ми стихотворения. Четох, но не съм специалист.
– Аз искам да ви питам за друго. Знам – тук не му е мястото. Можем да 

отидем в друго кафене...
– Момче, аз не съм ти госпожица да ми определяш срещи. Каквото ще каз-

ваш, казвай го тук.
– Лальо, имаме си гостенин от старопрестолен град. – Над главата ми беше 

застанал вестникарският шегаджия Челкаш с бомбе като паница. Зад него из-
гряваше бялата глава на Ламар без бомбе.

– Имам среща с другаря Талев.
– Нямате среща с мен – каза предателски Димитър Талев.
– Яниславчо, остави човека да си допише новия роман от хилядо страници 

– наля масло в огъня Ламар. – Поръчвам ти една дребна гроздова от сто грама. 
Другарят Талев трябва да остане сам, защото ние сме алкохолици, а той се драз-
ни от такива екземпляри и си губи мисълта.

– Господин Талев – казах тихо аз, както ми беше препоръчал братовчедът 
Метко Събев. – Моля да ми обърнете внимание и да се разберем...

– Толкова объркано ме задявате... Какво искате от мене? Навярно ви тряб-
ват пари? Кажете направо...

– Писателят Йордан Вълчев, с когото сте били в Куциян... Той ми каза, че 
може да ми помогнете... И друго ми каза...

– Ето, другарят Кюлюмов дойде. Той по-добре ще ви помогне за това, което 
искате да знаете.

Край масата се плъзна сянката на Костадин Кюлюмов, убиецът на горя-
ните, полковникът от Държавна сигурност и на всичкото отгоре писателят К. 
Кюлюмов.

Вечерта приключи с Челкаш, Ламар и артиста бай Пандо в Унгарския рес-
торант.
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– Има и писатели убийци – каза ми след години Дора Габе. – За разплак-
ване на майки и невръстни сираци се дава чин капитан. Питай го Кюлюмов, 
има генералски пагони.

А бай Йордан Вълчев щеше да умре от смях от злополучната моя среща.

* * *

– Не си прави майтап, Янков! – каза ми Кюлюмов, като го посветих в моя-
та конспирация. – Кой те прати при мен? Изчистих пътя от горяните. Трябва-
ше чистката да бъде по-мащабна.

Кюлюмов ми зададе същия въпрос и през 1992 година с едно малко до-
пълнение: – Времената вече са други, кажи ми, ама честно, Талев ли те прати 
при мен?

– Да, Талев ме прати.
– Малко му беше в Куциян...
– Малко ви е на вас, господин Кюлюмов, че никой не ви е вкарал още зад 

решетките...
– Къде отиваш? Нищо лошо не съм ти сторил.
– А щеше, ако не беше го взел за хвърлена въдица.

* * *

В края на 1965-а, след като Йордан Вълчев ме проучи по свой начин що за 
екземпляр съм, имах втора среща с Димитър Талев. Тя беше кратка, но аз бях 
изчистен като шаран от люспите и стоях невинно гол пред автора на „Гласо-
вете ви чувам“.

– Вие – каза Димитър Талев – ще направите фатална грешка, ако прие-
мете съдбата на емигранта. Поетът без родина, каквото и да е, е обречен на 
духовна смърт. И не ми се сърдете, че ви пратих при Кюлюмов. Той е простак, 
а простакът се движи по свои просташки схеми. Знаех, че ще си го помисли за 
пусната стръв... Но знаех, че и ти имаш достатъчно интелект, за да се справиш 
с положението и да не търсиш изкупителна жертва като мен. Йордан Вълчев 
каза добри думи за теб. Той някога ми спаси живота. И аз винаги му вярвам. И 
винаги съм му благодарен.
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Анелия Велева е родена през 1956 в Силистра. Завършва българска филология в Шу-
мен. От 1991 живее в Брест, Франция. Издател и редактор на сп. „Littérales“. Автор на 
стихосбирките „Bribes“ (1999) и „Récifs“ (2001). Брой 10-12 на сп. „Пламък“, посветен 
на бретанската поезия („Писатели от Бретан“), е изготвен с нейно съдействие и пре-
води (2003). Превела е на български романа „Пртотив Каталина“ от Амели Нотомб 
(2004), издала е билингва стихосбирките „Люспици“ (2004), Малка любовна книга“ 
(2004), както и стихосбирката „Embruns“ (2006). Превела е на френски стихосбирка-
та „Eloignement“ на Калина Ковачева (2008). В момента превежда на френски книга на 
Кева Апостолова.

Анелия Велева

LACRIMA

Плача
за живите раздели на телата ни
за непристъпността на миналите болки
за мъртвите предели на роднинството
                     единствено разказващо
                     за цялото.

ПИСМО

Мастилото извиращо от ноктите
мастилото залепнало по пръстите
конецът мастилен на ръцете ми
заключва белезниците си слепи
за лилавите вени
на мига.

ПОРОК

Трезвеност
до втръсване.
До накърняване на фактите.

До пълно узурпиране 
на неподвластното.

Не би.
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554 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

РИТУАЛ

Изплувам бавно, сватбено, сюблимно
от нощното безмълвие на смисъла.
В зеницата отвъд
видях лицето си.
По клепките –
накапали сълзи
венчално отразяваха
обета ми.

Небето ми е облачно, неутринно
и босите крака на не-деня
прегазиха блатата на телата ни.

Завръщане.

СВОБОДА НА ИЗБОРА

Като бесило
на брега на гуреливо блато
като черна пръст след пожар
като трева след ураган
и като постеля сред слана
е усещането за отвъд.
Като лунен декор.

Само мостът към тук
е светлина.

Желанието за
и стремежът към
са пътят.

Без преувеличение –
какво ни остава
като се има пред вид
че и подмостието не е мистерия.

(С)ПОМЕН

Великите, царските болни които
не живеят редовно, а плуват
в легла от лебедов пух
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в скръб от телесната пот
в тесността на плътта
в черната кипнала кръв
                  без която
биха били
като обезправени крале
като бели мишки с будилникова стръв
като бъбриви слуги които не умеят
и пилеят,
        пилеят,
               пилеят

Неудобството
            да си в крак.

Худ. Кирил Мескин
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БЛАГОРОДСТВО И ДУШЕВНА ТОпЛИНА

Александър Шурбанов 
на 70
Има хора с такъв цялостен облик, че оценката на тяхната личност не предизвик-
ва разногласия. У такива хора делото не се различава от словото, а словото им е 
искрено и честно, винаги продиктувано от съвестта. Към тази вече изчезваща 
порода в нашата съвременна култура бих причислил и Александър Шурбанов.

Запознах се с него преди около трийсет години, като млад член на Съюза 
на преводачите, в който той беше председател на Кабинета на младия преводач. 
С голям авторитет и вече много популярен. Първият му значителен превод 
на „Кентърбърийските разкази“ на Джефри Чосър за библиотека „Световна 
класика“ на „Народна култура“ предизвика истинска сензация в нашите среди. 
Появи се един голям талант, при това и ерудит – съчетание, което рядко се среща 
у нас. Общувах с него по-късно, по повод на едно честване на Рабиндранат Тагор 
в Русе (индийският класик беше гостувал в родния ми град през 1926 г. и решихме 
да направим една вечер за него). Тогава имах възможност да разговарям отблизо с 
Ал. Шурбанов. Бях прочел неговите изключителни преводи на „Изгубеният рай“ 
на Джон Милтън, стиховете на Тагор и Дилън Томас, както и част от поетичните 
му опуси и статии.

Бих казал, че Шурбанов принадлежи към онези хора, които не се опитват 
да капитализират извършените от тях културни дела. Защото е много скромен. 
Но с неговото име са свързани до голяма степен англицистиката ни, шекспиро-
знанието (след смъртта на проф. М. Минков Шурбанов е водещият български 
шекспировед), преводите на англоезичната поезия и проза. В своята област той 
е учен от европейска величина (високо оценен и в англоезичния свят), но и та-
лантлив поет, блестящ есеист и публицист. Двата тома „Отражения“ с поезия 
и „Приписки“ с есета и фрагменти, издадени чудесно от „Жанет-45“, потвърж-
дават това.

Преводът му на „Хамлет“, не знам кой по ред е в нашата литература, кой-
то излезе преди няколко години и бе отличен с наградата „Христо г. Данов“, е 
всъщност автентичният Шекспир, истинският Хамлет. Бих го препоръчал на 
режисьорите и театралните директори, вместо предния на Валери Петров.

Сред много му книги, бих искал да отделя две – „Поетиката на англий-
ския ренесанс“ (2002), един колосален, приносен труд към изследванията на 
тази много интересна епоха, и антологията му „Съвременна английска поезия“ 
(1995), сборник с прекрасни преводи. Само те са достатъчни да му осигурят 
едно от почетните места в световната англицистика.

Интересно е, че като поет Александър Шурбанов, както биха предполо-

Юбилей
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жили някои, които не го познават в тази му хипостаза, не се проявява като 
ерудит или философ. Поезията му е искрена, чиста, силна и, както каза Ека-
терина Йосифова, (...) тези стихове текат като бистра и пълноводна река“. 
Бих добавил пестелив и пределно ясен и точен в изказа си стих, без излиш-
ни сравнения и много метафори, без обрати и парадокси. И без изкушенията 
на постмодернизма, завладял днес големи пространства в нашата литература. 
Ранната му поезия е жизнелюбива, млада, а късната – зряла, умъдрена, с една 
голяма любов към човека:
 

ИЗХВЪРЛЯЙКИ БОКЛУКА
тази сутрин, 
чакам на опашка 
зад онзи, 
който рови в него. 
Главата и ръцете му 
до раменете са в контейнера. 
Пред мене е гърбът му 
в яке втора употреба 
и краката – тънки, 
повдигнати на пръсти. 
Неудобно ми е някак 
да го изместя – 
може би току-що е намерил 
каквото търси. 
А натъпканият найлон, 
издут от вчерашни излишества, 
тежи в ръката ми 
като торбата на разбойник.

  из „Гълъбът пред моя прозорец“

Тук се изкушавам да цитирам една много точна оценка на уважавания от 
мен критик Владимир Трендафилов: Това е поезия, която придава на родната 
ни традиция култивирана душа и финес. Тя доказва, че „Европа“ е най-вече 
вътрешно състояние и личен избор за този, който иска и може, а не някаква 
сияйна Атлантида, отстояща на светлинни години от колективно-кармичната 
българска дамга... Отделните стихотворения са части от един несекващ 
монолог, но това е най-диалогичният монолог, който съм срещал по време на 
собственото си сноване из българската поезия.“

Да, Ал. Шурбанов, когото честваме сега, е един от малцината истински ев-
ропейци в днешната наша култура и литература. Една цялостна, хармонична 
личност, излъчваща благородство и душевна топлина.

Огнян Стамболиев

Огнян Стамболиев • Александър Шурбанов
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Александър Шурбанов

пОпЪТНИ РАзМИСЛИ

НИЕ, ДНЕШНИТЕ ЗАПАДНИ ХОРА, се самооблъщаваме, че сме продъл-
жители на онзи хуманистичен индивидуализъм, който след дълги векове 
смирена анонимност и безличие избухва с такова многоцветно великоле-
пие през епохата на Ренесанса. Но нима имаме основание за това?

Да вземем за пример една от най-характерните фигури от зората на 
Новото време – Христофор Колумб. Човек с неясен произход, от Генуа той 
пристига в Испания, успява с неимоверни дългогодишни усилия да се добе-
ре до лична аудиенция при кралица Изабела и да я убеди да финансира един 
негов скъпо струващ и сякаш налудничав проект – трасирането на нов, за-
паден път до приказно богатата Индия. Още от началото поема без колеба-
ние върху себе си цялата отговорност и целия риск за това безпрецедентно 
дело. Изабела е омаяна от пламенния четирийсетгодишен чужденец, който 
разтваря пред нея тайните си географски карти на неизследвания океан и й 
обещава многократно разширяване на нейните владения, а и натъпкване на 
хазната с неземни съкровища. С нейна помощ Колумб изгражда и стяга за 
път през безбрежните води малка флота и вдига платната нататък, накъдето 
никой европеец още не е дръзнал да отплава. Пътешествието е мъчително 
дълго и сякаш безсмислено. Хоризонтът с месеци наред е все така празен. 
Екипажите се бунтуват – искат да се върнат у дома. Единствен адмиралът 
не отстъпва. Успява, къде с убеждение, къде с насилие, да накара и трите 
кораба да продължат напред. И така най-сетне стигат до жадувания бряг. С 
подаръци и „вълшебства“ Колумб спечелва на своя страна туземците, под-
купва ги и ги принуждава да му сътрудничат. След повече от едногодишно 
отсъствие, през което време флотата му е изгубена в неизвестността, той се 
завръща в Гранада с доказателства за своите открития, а по-късно прекося-
ва океана отново и отново. Дава испански имена на новите територии, тру-
па в краката на Фердинанд и Изабела донесените оттам съкровища. Лъже 
ги или сам си вярва, че земята, до която е достигнал, е наистина тази, коя-
то е търсил – Индия. Докато накрая, както се случва в нашия човешки свят, 
става жертва на завист и клевета, отхвърлен е от кралския двор и умира в 
бедност и болести без петак в джоба и без покрив над главата си. Но името 
му е записано завинаги във вечната книга на човечеството – сред безсмърт-
ните герои на всички времена.

Сега да видим приемниците на Колумб в наши дни. Те наистина съ-
ществуват и пътешествията им са още по-далечни и по-непредвидими от 
неговите. Едни ги наричат космонавти, други – астронавти. Смели, силни, 
решителни мъже, а и жени – като своя предшественик. Но каква порази-
телна разлика! В произхода на новите колумбовци няма ни най-малка не-
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яснота, биографиите им са записани до най-малка подробност в държав-
ните и ведомствени регистри. За да започнат кариерата си, те са подложени 
на задължително обучение и строга система от физически и психологиче-
ски тренировки. Накрая ги обличат в специални костюми, поставят ги в 
построени от други кораби, изстрелват ги в космоса с направени от други 
ракети и от този момент нататък земният център с многобройния си про-
филиран персонал започва да следи и направлява всяко тяхно действие и 
движение. Дори мръдването на пръста, храненето и освобождаването от 
неговите остатъци не може да бъде произволно, без надзора и ръководство-
то на центъра. Да не говорим пък ако трябва да се излезе в откритото прос-
транство, за да се позакърпи космическата станция или да се стъпи на Лу-
ната, да кажем. Нашите пътешественици са предварително програмирани и 
непрекъснато наблюдавани и насочвани наред с цялата останала апаратура 
на кораба. Разбира се, те имат свои имена, които ще останат в историята на 
завладяването на космоса от човека, но нито едно от тези имена – нито на 
пътниците, нито на изпращачите им – няма да може да се сравнява по са-
мостоятелната си, героична слава с Колумбовото. Чисто и просто тяхното 
дело, както и всички наши важни дела – е част от организирано предприя-
тие и трудно може да се извади от този си контекст, да се идентифицира не 
с колектив, а с отделна неповторима личност. Затова и неговата стойност 
е вече не абсолютна, а относителна. Ако величината на ренесансовите ве-
ликани може да се изрази единствено в цели числа, тази на техните днеш-
ни потомци се свежда само до дроби. Не защото те не биха могли да бъдат 
колумбовци, а защото времето ни не им позволява, защото мястото ни се е 
стеснило.

СЕГАШНАТА НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ може най-кратко и вероятно 
най-точно да се определи като цивилизация на еднократната употреба. Ако 
за емблема на други, древни цивилизации, приемаме сфинкса, пирамиди-
те, обелиските, пагодите, златните ритони и изписаните вази и амфори, за 
нейна емблема биха послужили стотици и хиляди присъщи на епохата про-
дукти: еднократните книжни кърпички за нос, еднократните пластмасо-
ви бутилки и чаши, еднократните найлонови торбички за пазаруване, ед-
нократните флакони, химикалки, покривки, памперси и пр., и пр. Дори на 
планетата си гледаме като на място за еднократна употреба, което трябва да 
се изцеди набързо от полезните си изкопаеми и най-вече от петрола и газа, 
укрити от милиони години в земните недра, а също така от горите и живи-
те твари, които населяват сушата, моретата и въздушния океан откак свят 
светува. Девизът ни е: след нас – и потоп! За еднократна употреба са любов-
ните връзки, съжителството на семейни начала (пробните бракове), при-
ятелствата, идеите, религиите, политическите пристрастия, многотираж-
ните книги с меки корици и евтина хартия – носител на също тъй евтино 
четиво, които трябва да се прочетат в автобуса и да се изхвърлят. За едно-
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кратна употреба са вече неотделимите от нас компютри, мобилни телефони 
и безброй други електронни боклуци. Да сте чували някой да поправя таки-
ва неща? Да сте виждали напоследък кърпачи на скъсани обувки или обръ-
щачи на стари палта, или дървени гъби за реприз на чорапи? Всичко отива 
на сметището, безбрежното сметище, което ни обсажда отвсякъде, защото 
всичко наше е за еднократна употреба. За еднократна употреба е комай и 
самият ни живот. Той също като планетата трябва да се изсмуче докрай, до-
дето трае, защото около него, пред него и най-вече след него е само нищото.

ДОСКОРО – ВЕКОВЕ НАРЕД, ако пътникът погледнеше към някой 
задаващ се в далечината град, щеше да види над покривите му да стърчи 
Христовият кръст – знакът на нашата вяра в съществуването на нещо по-
възвишено и по-трайно от нас, към което могат да се стремят душите ни. 
Днес хорските покриви са се вдигнали високо над Божия храм и кръстът, 
който го увенчава, се скрива под тях. Но нещо ново щръква над покриви-
те – нещо, напомнящо отдалече на кръста, но отблизо разкриващо твърде 
различната си и доста по-несиметрична форма – антената на мобилните те-
лефони. За разлика от кръста тя не тегли душите на човеците към някаква 
невидима вечност, а впряга невидимите сили, които ни заобикалят, в услу-
га на нашето непрестанно многоглаголно и най-често твърде безсмислено 
взаимно общуване. Без бог, без господар, както е възкликнал поетът. Най-
сетне ние сме се еманципирали. Като деца, избягали от къщи и хукнали по 
пътищата. Дано сме си самодостатъчни! Над нас – от всички страни – се из-
висяват символите на нашата нова вяра, която е всъщност безверие. Пък и 
те самите не са символи, а инструменти.

СЪЩЕСТВУВА ХИПОТЕЗА, че животът на нашата планета е експери-
мент на някакви непознати космически сили, които използват Земята като 
опитно поле за развитието на вселената. Възможно е. Но по-скоро става 
дума за поредица от експерименти. Ние имаме данни поне за този, който 
непосредствено ни предхожда – епохата на гигантските влечуги, чиито вка-
менени останки продължаваме да изравяме от земните недра. Те изглежда 
са били кулминацията на един проект, който се е състоял в надпреварата на 
физическата сила за овладяване на света. Все повече е нараствала телесна-
та маса на живите същества, все по-голяма мощ се е натрупвала в мускули 
и челюсти, все по-страхотни са ставали битките за надмощие между огро-
мните чудовища. В един момент експериментаторите са осъзнали, че цялата 
тази безумна история не води наникъде освен към някакво бъдещо взаим-
но изтребление и са решили да прекратят експеримента, като най-вероятно 
са бомбардирали Земята с едър метеорит и са разчистили опитното поле за 
нови проекти. Така е дошло време за нашия.

Този път космическите сили са се ориентирали не към физическата 
сила, а към интелекта. И е започнала нова надпревара – надпреварата за 
приспособимост към околната среда. Постепенно от най-нисшите, безмо-
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зъчни твари животът е започнал да възхожда към все по-развита нервна 
система, докато най-сетне се е извисил до своето ново тържество в homo 
sapiens. Бедата е, че в своята борба за надмощие човекът се е опълчил сре-
щу всичко, което го заобикаля и което той очевидно превъзхожда по раз-
ум. Така човекът постепенно достига до ръба на цялостното унищожение 
на жизнената си среда, а и на възможността тя да бъде използвана за по-на-
татъшни експерименти. Наближава времето, когато на космическите експе-
риментатори вероятно ще се наложи да прекратят и този несполучлив опит. 
Как ще го сторят – по същия или по друг някакъв начин, ние не можем да 
знаем. Бихме могли единствено да предположим, че както след предходния 
проект на Земята са останали само най-дребните влечуги, за да може от 
този материал да се поеме в нова посока, след настоящия ще останат само 
най-неинтелигентните или най-безхитростните твари.

Какъв ли ще бъде следващият грандиозен експеримент? Иска ми се да 
вярвам, че най-после ще се заложи на духа. А то ще рече – и на отказа от 
надпреварата като механизъм на развитието.

УТРОТО Е БИСТРО И СЛЪНЧЕВО. В още неразлистените, рехави ко-
рони на далечните дървета висят тъмни сфери – като заплели се в клоните 
мъхнати балони. Това са гнездата на враните. Питам се защо птиците пред-
почитат да строят своите домове там, колкото може по-високо над земята. 
Сигурно за този избор има прости практични причини: например, от горе е 
по-лесно да се излита, а и враговете са по-малко. Но за нас, хората, птичата 
висота има далеч по-съдбоносно значение. Ако не беше тя, щеше ли някога 
въобще да ни хрумне, че освен да пълзим по земята, бихме могли да летим 
и по небето? Та и над него! И дали щяхме да извисим мислите си, за да си 
представим, че там, над нас може би има и други, невидими засега същества 
и селения? Че освен хоризонталния съществува и вертикален свят...

НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, се гордеем със своята верска толерантност. И тя 
наистина ни отличава от повечето други народи. За нас не е от особено 
значение дали съседът ни ще ходи на църква или в джамия, или в синаго-
га. Важното е, че е човек като нас и ако се държи по човешки, това е доста-
тъчно. Религиозни войни не сме склонни да водим. Погромите не са наш 
порок.

Но понякога се усъмнявам: дали тази наша изключителна търпимост 
не се дължи на неразвита религиозност? Българското християнство е дос-
та епидермално – не е успяло да проникне под повърхността и да пропие 
дълбоките езически наслоения в душата ни. Така или иначе, ние сме съу-
мели да предадем търпимостта си и на живеещите сред нас мюсюлмани и 
юдеи и си съжителстваме с тях в рядко за съвременния свят добросъсед-
ство.
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Дали това качество се корени в някаква особена сърдечна доброта или 
в духовната ни неизбистреност може би не е твърде съществено. Поне до-
като отвън не ни инжектират малцинствен фундаментаристки фанатизъм 
и не сринат по този начин слабата ни имунна система. Атанас Далчев каз-
ваше, че ние страдаме от липса на национален егоизъм. Предмет на гор-
дост, но и сериозно основание за безпокойство!

За да оживее един народ през превратностите на историята, той трябва 
да има сигурна и добре осъзната самоличност. Ако ние искаме да изграж-
даме бъдещето си върху толерантността, трябва да направим този избор 
разумно и безусловно и да го наложим като основен закон за всички жи-
веещи и дори временно пребиваващи в нашата държава. Тогава, току виж, 
сме се оказали най-просветената от всички нации.

ДНЕС НИЕ ГЛЕДАМЕ със съмнение на поети и художници, които из-
разяват идеи и светоотношения на големи човешки общности – политиче-
ски, религиозни или каквито и да са други. По-автентични ни се струват 
носителите на неочаквани, дори шокиращи възгледи и езици като мизан-
тропията или цинизма, колкото и неприемливи да са те в трезвото ни еже-
дневие – стига да са лични и независими.

Разбира се, не винаги е било така – достатъчно е да разлистим истори-
ята на изкуството. Просто нашето време е достигнало до крайната черта 
на индивидуализма, който започва своя победоносен поход в европейската 
цивилизация от края на Средновековието. Малко по малко индивидуали-
змът се е превърнал за нас в абсолютна и неоспорима ценност, в нещо като 
критерий за действително битие.

Пришествието на индивидуализма прилича на откриването на атом-
ния разпад. То освобождава неподозирана по мащаба си човешка енергия 
за развитието на света. И може би за неговото окончателно разрушение.

ТОЛКОВА НЕЗЕМНО е това ухание на цъфналата липа, че изпитвам 
нелепата нужда да го запазя, да го увековеча. Нали с фотоапарата мога да 
съхраня за бъдещето образите на изплъзващото се време? А с кинокаме-
рата притурям към видимото и онова, което улавя слухът ми – шумове, 
звуци, гласове на птици, животни и хора. Сякаш успявам да събера ведно 
различните страни на битието и да възстановя живота в неговата пълнота.

Но това, разбира се, съвсем не е така. Зрителните и слуховите възпри-
ятия съм успял да запечатам с техническите си средства. Безсилен съм оба-
че да регистрирам по същия начин богатството от усещания на останалите 
сетива – обонянието, вкуса, допира. Те дори не се поддават на описание с 
думи. И изкуствата са неспособни да ги уподобят, да ги подскажат. За това 
си познание на света ние не можем да оставим знак. А то е толкова важно в 
своята нечленоразделна първичност. Осъдено да остане в мига на несигур-
ната ни връзка с вселената. Подсказващо ни, че всъщност само там, в този 
нетраен и неуловим миг е пълната истина за съществуванието ни.  
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АКО МОЖЕ ДА СЕ ГОВОРИ за ценности в животинското царство, 
най-високата ценност там очевидно е силата. Въз основа на нея се изграж-
да цялата йерархия на световния зверилник. При човека обаче на известна 
степен в развитието на неговото обществено съзнание ценностният гра-
деж продължава нагоре.

По-високо от силата се издига идеята за справедливостта. (Защото 
възниква новото за света убеждение, че слабите не бива да бъдат стъпква-
ни само затова че им липсва сила.)

Над справедливостта впоследствие се извисява милосърдието. (Защо-
то справедливостта може да се окаже и жестока към провинилия се, но не 
и милосърдието.)

И накрая, над милосърдието се възцарява любовта. (Защото милосър-
дието може да бъде и безлично, абстрактно, но любовта – никога. Мило-
сърдието може и да отстъпи пред бунта на силата, но любовта за нищо на 
света няма да изостави своите.)

Над любовта не може да има нищо. Затова, човеци, склонете глави пред 
християнството, което единствено сред земните религии и философии е 
открило сърцевинната истина за вашето битие с думите „Бог е любов“.

ИСТИНА Е, ЧЕ СТРАСТТА разкрива най-непосредствено и непреду-
бедено човешката природа. Страстта е противоположна на разума и от-
хвърля диктата му, за да изяви потисканите въжделения на тялото и душа-
та в пълната им сила. При това тя не се спира пред опасността да навреди 
на околните, та дори и да ги унищожи. Готова е, разбира се, стигайки до 
желаната цел, да унищожи и самия си носител. Стоим стъписани пред тая 
разрушителна стихия, която се спотайва вътре в нас и е способна внезапно 
да изригне, за да помете с един замах всичко пред себе си.

Обичта не ни изненадва толкова, въпреки че е по-рядко срещана. Тя, 
обратно на страстта, преди всичко се грижи за това да не нарани с нищо 
другите – особено ония, към които е насочена. С охота би пожертвала себе 
си заради тях. Обичта е готова да върви ръка за ръка с разума и се опитва 
да го извиси до себе си, а не да го срине в безумието. Може да се каже, че 
дори в по-висока степен от страстта обичта изразява същината на човеш-
ката природа като различна от животинската.

Странно е, че изкуството се интересува предимно не от обичта, а от 
страстта като тема. Може би защото обичта е прекалено уравновесена и 
ясна, а страстта е драматична – тя поражда конфликти и катастрофи, както 
и възможност за пречистване, което може да се постигне чрез тях. С една 
дума в нея има динамика и простор за развитие.

Обичта съзерцава със съчувствие болезнените метежи на страстта. 
Протяга се към нея, за да я успокои, да я уталожи в себе си. И така изпитва 
мярата на своето превъзходство.

Александър Шурбанов • Попътни размисли



564 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

   ХЕРО И ЛЕАНДЪР
 Превод от старогръцки в стихосложението на оригинала

Татяна Илиева

Музо, разказвай за факела, светил на скришните срещи,
пей за плувеца, среднощ устремен към презморска любима,
брака безсънен възпявай, що вечната Еос не зърна,
Абид1 и Сест2, във които научих за тайната обич,
чух за Херо, за плувеца Леандър, за факела също,
факела – пратеник с вест от Киприда3, сватовник за сватба,
който Херо призовава среднощ и оброк е на Ерос.
Него да бе повелителят Зевс възвисил сред безброя
ярки звезди4 подир нощното бдене, да бе го нарекъл
на Ерос звезда пътеводна, компас на любим към любима.
Огънят негов бе светил участен във мъки любовни,
всякога зорък вестител на зорките срещи, дордето
оня ненавистен вятър изви се със яростни вихри.
Хайде, запей със певеца за общата участ, която
факела-фар угаси и живота Леандров погуби.

Пролив5 едничък разделя на Абид и Сест бреговете,
колкото Ерос да опне лъка и стрелата да свърже
срещните крепости, с огън ранила девойка и момък.
Той се нарича Леандър, а нейното име Херо е.
Родом от Сест е Херо, от отвъдния Абид – Леандър.
Две златозарни звезди, заблестели в съседни два града,
те били лика-прилика. Оттам ако случиш да минеш,
питай за кулата, дето Херо е заставала нявга
с факел в ръка и показвала пътя на своя възлюбен;
питай за бурния проток при древната крепост на Абид,
що не прежали до днес любовта и смъртта на Леандър.
Как съдбоносният случай упъти Леандър от Абид
право към Сест, към страстта по Херо, та със страст да обвърже
нея дори, несравнима по хубост потомка на Зевса,
жрица Кипридина, без да познава любовните тайнства,
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пазена зорко от ревност родителска в кула крайморска,
втора богиня6 всевластна? Свенлива и скромна девойка,
нивга не би я намерил в кръга на жени да приказва
ни да лудува във весели танци със свойте връстници.
Тъй се предпазваше тя на сплетници от злите одумки
(чуждата хубост, известно е, прави завистни жените).
Ден не минавал Херо да не трогне със дар Афродита.
В страх да не вкуси и тя на стрелите яда смъртоносен
често и Ероса тачеше с жертви, дано туй смили го.
Тъй не избегна обаче на бога лъка огнеметен.

Празник всеобщ се задаваше в чест на Киприда, със който
в Сест Китерея7 и нейния свиден Адонис8 почитат.
Отвсякъде бързаха люде за светлия ден да пристигнат:
този от остров, самотно зареян сред морски талази,
друг пък от Кипър обливан с вълни, от Хемония9 трети.
Нито жена не остана в града Афродитин Китера10,
нито танцьор пъргоног на Ливан11 във уханните пазви.
В Сест се събраха за празника всички от близките крайща –
вкупом абидци, фригийци, а също момците, които
гонят девойките. Сякаш надушили техните дири,
дето дочуят мълва да се носи, че празник ще има,
бързат натам не от ревност безсмъртните с жертви да тачат –
мами ги сбраната там красота на напети девойки.
Ето девойка една на богинята в храма пристъпя.
Туй е Херо. Светлина ослепителна пръска ликът й –
съща Селена, изгряла във нощния мрак лъчезарна.
Румена краска залива овала на снежните бузи
както във чашка на роза двуцветна. Човек би решил, че
вижда градина от рози по нейния стан разцъфтели:
розова кожа покрива снагата, а колчем пристъпи,
рози надзъртат под бялата дреха, по стъпките никнат.
Колко харити играят из тази градина! А лъжат
древните, три че били! Във едно от очите й само,
щом сe засмее Херо, се усмихват стотици харити!
Да, Афродита избрала е жрица, достойна за нея.
Всички моми превъзхождаше тя с красотата си, сякаш
беше самата Киприда, а не на богинята жрица.
Скоро Херо покори на момците сърцата, плени ги –
всеки от тях пожела си я тя да му бъде любима.
Дето пристъпеше в храма, красиво съзидан, отвсъде
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с мисъл, сърце и очи я следяха в захласа мъжете.
Момък един промълви във възхита такава похвала:
“Бил съм дори и във Спарта12, звездата лаконска съм виждал,
дето ценят хубостта в състезания13, както съм чувал.
Толкоз красива девойка обаче за пръв път съзирам.
Сякаш Киприда за жрица една от харитите има!
Гледам без сила и пак не намирам за взора насита.
Нека умра, ала първом в прегръдките нейни да бъда.
Нивга не бих пожелал на Олимп да живея безсмъртен,
имам ли аз, простосмъртният, в къщи Херо за съпруга.
Твоята жрица за мен ако не е достойно да искам,
друга такава красива любима прати ми, богиньо!“
Тъй промълви от момците един, а навсякъде всеки
своята рана таеше, язвен от моминската хубост.
Ти, мой злочести Леандре, девойката дивна щом зърна,
с мъка безмълвна не искаше свойто сърце да терзаеш.
В миг ненадейно сразен от стрела огненосна на Ерос,
само с Херо хубавицата можеше веч да живееш.
Буйно разпалват искрите в очите любовния пламък –
кипва сърцето в могъща стихия на огън негаснещ.
Хубост прочута жена добродетелна щом притежава,
по-болно от бърза стрела тя човека пронизва в гърдите.
Път към душата откриват очите и тях прободе ли,
тази стрела се забива дълбоко, достига сърцето.
Трепет, боязън, възхита и дързост Леандър обхвана:
трепна сърцето, боязън обзе го не ще ли загуби,
дивният лик възхити го, страстта от боязън отърси
и в нея, в страстта, дързостта си избра неотклонно Леандър.
Стъпка по стъпка промъкна се той и застана срещу й.
Скришом с очи я преследваше, хвърляше погледи ловки,
правеше знаци безмълвни, с които смути мисълта й.
Щом забеляза Херо примамливия зов на Леандър,
драго й стана за нейната хубост и тя мълчаливо
често започна натам да отправя прекрасните взори,
що насърчителен отговор бяха за тайните знаци,
и пак се извръщаше. Той пък ликуваше скришом в сърцето,
чувствайки как се увлича Херо и не го пренебрегва.
Сгода дордето чакa насаме да я види,
ето че Еос14 със ярките факли потъна на запад;
грейна в небето Вечерница, стелеща сенки дълбоки.
Щом забеляза нощта да се спуща със черния пеплос,
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момъкът дръзко пристъпи напред, до Херо се изправи.
Нейните розови пръсти безмълвно докосна Леандър
и въздъх дълбок от сърцето откърти, а тя мълчаливо,
уж раздразнена от туй, си отдръпна ръката красива.
Жеста наивен на свойта възлюбена щом забеляза,
хванал със дръзка ръка на хитона извезан полите,
той я притегли в свещения храм на затънтено място.
Тя с нерешителна крачка последва Леандър навътре,
давайки вид, че не иска, и тъй се обърна към него,
сипеща, както жените обичат, закани върху му:
„Страннико, луд ли си ти? Накъде мен, девойката, теглиш?
Хайде, върви си по пътя със здраве, пусни ми ръката!
Мойте почтени родители в гняв да докараш пази се!
Скверно е мен, на Киприда служителка, ти да докосваш,
срамно и грозно е моята девственост, момко, да искаш.“
Тъй с подобаващи думи за всяка девойка сгълча го.
Щом острието на женските укори жегна Леандър,
в него съзря доказателство той, че Херо е спечелил.
Защото когато девойка връз момъка упреци сипе,
в същите упреци нежната обич личи безпогрешно.
Леандър целуна Херо по уханната розова шия
и думи такива изрече, подтикнат с остен от страстта си:
„Ти, след Киприда Кипридо, о, ти след Атина Атино,
че тебе не бих те сравнил с жена простосмъртна и земна – 
единствено мерил те бих с дъщерите на Зевса Кронида –
твоят баща е честит и честита е твоята майка,
трижди блажена утробата, що те е раждала.Чуй ми
жалбата ти и над моите мъки любовни смили се.
Щом на Киприда си жрица, от нея начетото свършвай!
Хайде сега, посвети ме на Ерос в любовните тайни.
В девство обет да дадеш на Киприда не ти подобава.
Тя не прощава моминството. Искаш ли ти да участваш
в нейните тайнства любовни, а също в мистериите свети,
туй са леглото и бракът. А тачиш ли ти Афродита,
с радост отдай се на Ерос в вълшебна и сладостна служба.
Както молител, а искаш ли, както съпруг приеми ме –
улов на Ерос за теб, похитен от стрелите на бога.
Също така бързоногият Хермес със златния жезъл15

нявга накарал Херакъл да стане слуга на Омфала16.
Но не разсъдливият Хермес, Киприда ме праща при тебе.
Знаеш добре Аталанта17, обета си гордо презряла
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в награда с любов да дари победителя свой Меланион,
девство пред брак предпочела, във гняв Афродита довела
и този, когото преди не приела, пленил й сърцето.
Мила девойко, смири се и ти, не гневи Афродита. „
С тези слова той склони на Херо колебливата мисъл,
вдъхна тревога в душата й с думи, разпалващи пламък.
Тя пък безмълвна наведе надолу очи срамежливи,
своите бузи от свян зачервени дано да прикрие.
Де да се дене, смутена, не знаеше. В свойта замая
често започна хитона връз рамото тя да наглася.
Личби такива успеха вещаят: когато девица
склонна е вече пред мъж да отстъпи, без глас обещава –
значи със ледено-жлъчния яд на страстта е сразена.
Сладостна треска Херо изгори във гърдите момински –
пламна девойката в жад по красивия момък Леандър.
Поглед дордето държеше наведен надолу в земята,
влюбени взори за миг не отвърна Леандър от нея –
все тъй в прехлас съзерцаваше нейната розова шия.
Най-подир тя заговори със нежни слова на Леандър,
а нейният свян по лицето изби й във алени краски:
„Странниче, камък дори би размекнал със своите думи.
Кой ти показва пътеките в тези заплетени речи?
Кой те доведе във моята родна земя, ах, горко ми!
Всичките твои слова са напразни. Че как непознат ми
пътник случаен, чуждинец със мене любов ще споделяш?
Явно не бихме могли да се свържем във връзка почтена.
Мойте родители няма да бъдат съгласни. Решиш ли
ти като странник във мойта родина да идваш начесто,
в тайна не ще е възможно да скътаме нашата обич.
Страшно увличат езика човешки сплетните и който
работи тайни извършва, под път и над път се разчува.
Своето име и свойта родина кажи ми, не скривай.
Ето, и аз не тая, че Херо ме наричат по име.
Кулата, що се в небето издига, известна тъдява,
дом ми е, дето живея самотно с едничка робиня
вън от стените на Сест, над брега вълноломен и стръмен,
близо до морската шир по родителска строга повеля.
Нямам си дружка връстница и нивга до мене не стига
буйният глъч на момците. Затуй пък от сутрин до вечер
вечният екот на морските вихри кънти ми в ушите.“
Каза това и покри личицето си розово с було,
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пак обладана от свян и упреквайки своите думи.
Мира не даде Леандру в сърцето зъбът на страстта му,
дор не спечели награда във таз надпревара за обич.
Ерос хитрецът със лък устрелява човека и после
пак изцерява го. Падне ли в негова власт простосмъртен,
богът всесилен напътства му всички постъпки и мисли.
Той подкрепи и сега от любов обладания момък.
Най-подир с дръзки слова заговори Леандър несдържан:
„За твоята обич, девойко, морето свирепо бих минал,
даже в пожар да гори и да бъде с вълни непребродни.
Буря страхотна не би ме възпряла да дойда при тебе
нито стъписал ме би на морето гръмовният грохот.
Винаги нощем при теб като предан съпруг бих дохождал,
мокър до кости, преплувал стремглавия проток, че близо,
в Абид живея, града на отвъдния бряг срещу Сестос.
Само една светлинка от върха на високата кула
ти през нощта на брега ми оставяй, дордето доплувам
аз, платноходът на Ерос със твойта звезда пътеводна.
С поглед във нея, а не в Воловаря18, залязващ последен,
не и в храбреца Орион19, в Колата без път към морето20:
ще бързам да стигна отсреща, блажения бряг на Киприда.
Крий светлинката от халите с бурно дихание, мила,
бди да не я угасят, че смъртта начаса ще ме стигне,
таз светлинка, пътеводна звезда във живота ми тленен.
Ти ако искаш наистина моето име да знаеш,
аз съм Леандър, съпруг на Херо със венеца прекрасен21.“
Двамата тъй обещаха си тайно в съюз да се свържат,
дума си дадоха никой свидетел освен светлинката
техните срещи среднощ и любовния зов да не знае,
факел да пали Херо, а пък той – да преплува вълните.
Врекли се брачните нощи нащрек да прекарват безсънни,
тръгнаха те неохотно, покорни на нуждата властна –
тя се отправи към кулата, той пък от страх да не сбърка
в тъмното пътя, запомни на кулата всичките знаци,
после заплува към ширния Абидос, яко съзидан.
Тайната жажда в игри да се впускат на нощни наслади
често ги мамеше в скришния брачен чертог да се любят.

Вече нощта над земята разстла черносиния пеплос,
всичко във сън потопи, ала не и страстта на Леандър.
Вгледан отвъд, край брега на морето стогласо стоеше,
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тръпен в надежда за вест – да проблесне любовният повик.
Чакаше, вперил очи, глашатая, предвестника факел,
знак отдалеч да даде за любовната среща потайна.
Щом непрогледния мрак на нощта черносиня съгледа,
факел запали Херо, а с искрите на факела Ерос
мигом пожар разгори на Леандър в сърцето тревожно.
Пламнаха факел и момък ведно. Край морето застанал,
вслушан в стогласия рев на вълните, бушуващи бясно,
в първия миг се стъписа, а после с възвърната смелост
с думи такива Леандър духа колеблив насърчи си:
„С гибел заплашват и Ерос, и бог Посейдон. Но морето
вода е, а Ерос дълбоко отвътре със огън гори ме.
Бой се от огъня, душо, а не да се гмурнеш в водата.
Хайде, на път към любимата. Бурята що ти е грижа?
Мигар не знаеш това, че Киприда е морска потомка22?
Тя обладава морето и нашите мъки любовни.“
Каза това и съблече се с пламнала страст във гърдите,
без да се мае, главата уви си със своята дреха,
после остави брега, във вълните се хвърли безстрашно
и все подир факела, блеснал в тъмата, заплува нататък,
сам и гребец, и кормчия, и кораб безлюден в морето.
С факел Херо на върха на високата кула стоеше.
Там на открито играеше бризът и денем, и нощем.
Често девойката тулеше пламъка с свойта наметка,
грохнал дордето достигне Леандър уютния пристан.
Тъй му показваше пътя към кулата. Още невлязъл,
мълком прегърна съпруга си млад, запъхтян от умора,
с мокри коси, от които се стичаше пяна солена.
В брачната стая въведе го – в свойте момински покои,
Цялото тяло изкъпа му. После с балсам го намаза –
морския дъх задуши с ароматния мирис на рози.
В мекото ложе прегърна Херо младоженеца морен
и с следните нежни слова се обърна към него гальовно:
„Ах, мой страдални съпруже, че толкова друг не е страдал,
о, мой Леандре! Но стига – сега забрави за морето
с грозния тътен, ужасния смрад и горчивата пяна!
Своето бреме смъкни и във скута ми ти остави го.“
Тъй му продума. А момъкът пояса сне, без да чака,
и тях посвети Китерея, смилена, в любовното тайнство.
Сватбата бе без забава и брачното ложе – без песни.
Хера, която съпрузите пази, певци не възпяха
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ни младоженската стая тържествено факли огряха;
в кръшни хора веселбари-сватбари не се залюляха
нито подеха свещен хименей23 стар баща или майка.
Брачното ложе застлала в часа на любовното тайнство,
стража единствена бе тишината, премяна – тъмата –
празничен химн ни един не смути мълчаливия обред.
Само нощта бе свидетел на тази женитба, зората
нивга не свари Леандър съпруг на Херо всеизвестен.
Той прекосяваше протока пак до отсрещния Абид,
мъчен от жажда за още и още любовни наслади.
Херо с дългополия пеплос от свойте родители тайно
денем в девойка, а нощем в жена се превръщаше.Вечно
двамата в трепет дочакваха слънцето в заник да слезе.
Тъй, по принуда среднощни крадци на съпружески ласки,
с връзка потайна взаимната страст утоляваха двама.

Кратък живот им отсъдиха Мойрите. Дълго не радва
двамата тяхната обич, безсънната бродница нощна.
Ето че вече годината стъпи в студената зима
с нейните вечни сподирници – бурните ледени хали.
Мрачните морски недра – Посейдонова крепост нестойка
зимните виелици в вихрен въртоп разлюляваха мощно,
погваха с яростен бич във гонитба вълните. Морякът
черния кораб, обръгнал на бурите, вече закотви;
сплашен напусна морето, изстъплено в бяс и коварство.
Тебе обаче не спря страховитата буря във него,
смели Леандре. От кулата факелът – твоят вестител
пращаше пак светлинката – любовния зов обичаен,
канеше сили да мериш, безумен, с морето свирепо,
клет твърдоглавецо! Бедна Херо, а и ти не можа ли,
щом като зима скова, от Леандър далеч да изтраеш,
без да запалваш към ласките фара, едва мержелеещ?
Тъй им внушиха страстта и съдбата. И сляпа запали
факел Херо – глашатай не на Ерос, на Мойра жестока.
Нощ се зададе, а със нощите ветрите най се надигат,
вой в тишината надават зловещо, с дъха си сковават,
всички връхлитат накуп вълноломния бряг на морето.
Даже тогаз от любима с измамна надежда очакван,
Леандър понесе се пак на гърба на морето стремглаво.
Гонеше бясно вълната вълна, закипяха водите,
сля се небе и море и надигна се грохот отвсъде,
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щом се удариха ветрите. Сблъска се Евър24 в Зефира25.
Нот26 връз Борея27 напираше страшно със грозна закана.
С тътен безспирен бучаха талази, раздирани в свада.
Емна въртопът им шеметен клетия момък Леандър.
Молеше той Афродита, родена от тяхната пяна.
Често дори Посейдон, самодържеца морски, зовеше,
нека Борей си припомни за свойта атинска любима28.
Никой молбите не чу. Пред съдбата безсилен бе Ерос.
В пътя към дъното тласнаха, сбрани отвсъде, вълните
кораба. Ето, нозе отмаляха – сломено кормило,
всуе се силеха мишци без отдих – весла непокорни,
морска вода във устата свободно нахлуваше, щедро
гърлото квасеше пяна горчива – напитък убийствен.
Вятър жесток угаси на изменника факел светлика –
миг след това угасна на плувеца безумен животът.
С взори немигнали, будна дано да дочака Леандър,
още стоеше Херо, преизпълнена с много тревоги –
ето, зората се сипна, а скъпият все не дохожда.
Кой ли път с поглед обхождаше ширния гръб на морето,
нейде да зърне съпруга си млад, заблуден сред вълните,
след като фарът угасна. А щом под стените съгледа
мъртъв любимия с тяло в скалите подводни разбито,
пазвите в мъка раздра на хитона богато извезан,
сетне от кулата презглава долу се хвърли със писък,
дето издъхна Херо до трупа на съпруга обичан.
Тъй и в часа на смъртта утолиха страстта си двамина.

Бележки:
1 Абид(ос) – град в Мизия на брега на Хелеспонта, колония на Милет; по време на 

Гръкоперсийските войни известен с прегледа на Ксерксовата армия и със строежа на 
моста през протока.

2 Сест – тракийски град, колонизиран от атиняните.
3 Киприда – епитет на Афродита. Според мита родената от пяната на вълните бо-

гиня стъпила най-напред на брега на Кипър, който се превърнал в център на нейния 
култ с прочуто светилище. Истината е, че там Афродита била пренесена от изток.

4 Него да бе повелителят Зевс възвисил сред безброя ярки звезди... – началото на 
този мотив се търси още в широко разпространените и обикнати през елинизма мито-
ве за съзвездия, разработвани от редица александрийски поети.

5 Става дума за Хелеспонт (дн. Дарданели), чиято ширина между Абид и Сест е 
1350м.

6 Има се предвид Афродита.
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7 Китерея – друг епитет на Афродита по името на о-в Китера, още един център на 
нейния култ със светилище.

8 Адонис –красив юноша, обикнат от Афродита и Персефона. Зевс наредил една 
част от годината да прекарва на горния свят, а през останалото време да слиза в под-
земното царство. Адонис се явява олицетворение на възраждащата се и умираща при-
рода. Има източен произход. Празниците му започват да се честват официално в ели-
нистическия свят и Рим.

9 Хемония – старото наименование на Тесалия по името на митичния цар Хемон.
10 Китера – остров на входа на Лаконския залив, посветен на Афродита.
11 Ливан – планина в Сирия, прочута с кедрите си.
12 У Омир (Одисея, ст. 112) Спарта е наречена земя с хубави жени. 
13 В древна Елада са се провеждали конкурси за красота по всяка вероятност от 

много дълбока древност (споменати са още у Алкей). Има свидетелства у Атеней и в 
Anthologia Palatina, че такива са се провеждали в Спарта, Лесбос, Тенедос, Елевзин.

14 Тук Еос (зора) е употребено метонимично, pars pro toto, вместо ден.
15 Златният жезъл е атрибут на Хермес в качеството му на пратеник на боговете.
16 Омфала – дъщеря на Ярдан, владетелка на лидийците. Хермес я продава в роб-

ство за три години по заповед на Зевс Херакъл за наказание, че умопомрачение убил 
приятеля си Ифит и че откраднал от Делфийското светилище триножника на Пития.

17 Аталанта – прочута аркадска ловджийка, участвала в лова на Каледонския гли-
ган; ненадмината бегачка, тя карала своите кандидати да се състезават с нея, побеж-
давала ги и ги убивала. Само Меланион, комуто Афродита дала три златни ябълки, ги 
пуснал по време на състезанието и така успял да превари Аталанта, като й отвлякъл 
вниманието да се навежда да събира ябълките. Тя обаче отказала да изпълни обещани-
ето си, че ще се омъжи за своя победител.

18 Съзвездие.
19 Съзвездие.
20 Колата – съзвездието Голяма мечка. Митът разказва, че Хера от ревност превър-

нала любимката на Зевс Калисто в мечка, но Гръмовержецът на свой ред я превърнал в 
красиво съзвездие и всяка нощ й се наслаждавал. От гняв Хера накарала Посейдон да 
не допуска мечката да пие вода от океана. Ето защо това съзвездие никога не залязва 
зад хоризонта.

21 Херо със венеца прекрасен – епитет, използван само за безсмъртните. С тези 
думи Леандър причислява любимата си към боговете.

22 Алюзия за мита, че Афродита се родила от пяната на морските вълни, образува-
на при изхвърлянето във водата на частите на скопения от Кронос Уран.

23 хименей – сватбен химн.
24 Евър – източният вятър.
25 Зефир – западният вятър.
26 Нот – южнякът.
27 Борей – севернякът.
28 Орития, дъщерята на основателя на Атика, героя Ерехтей, отказала да стане 

жена на Борей: Тогава той я отвлякъл на север със сила, където тя му родила двама 
близнаци – крилатите герои Зет и Колаид. По-късно те взели участие в похода на Ар-
гонавтите.
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КОМпОзИТОРЪТ И пИАНИСТЪТ 
НЕЛКО КОЛАРОВ – 
ЖИВОТ В МУзИКА И КАРТИНИ

Съдбата е голяма шегобийка. Докато ме 
запознаваше през онези далечни години с 
ученика Нелко Коларов, не подсказа дори 
думичка какво предстои. Но и да го беше 
направила, кой щеше да й повярва. Поради 
епохата на комунизма, разбира се. По онова 
време култови групи като Led Zeppelin, Deep 
Purple, Uriah Heep изглеждаха миражно от-
далечени. Културата на Запада отстоеше 
на светлинни години. Беше трудно да се 
добереш до дългосвиреща плоча, камо ли 
да мернеш фрагмент от концерт. Ако пък 
някой се пошегуваше на тема гастрол на 
рок-легендите на българска сцена, влизаше 
в графата кухо остроумие, раздел научна-
та фантастика... Ето защо и най-разседланото въображение не би дръзнало да 
прорицае, че след има-няма две десетилетия Нелко ще гастролира по световни-
те сцени, ще акомпанира на Робин Гиб, ще създаде първия пиано-бар в Бълга-
рия и ще му гостуват световни музиканти. Дребничкото, усмихнато момче, би 
завидяло на подобна лудост. (Сега му е времето да го подканя да драсне някой 
ред за тези турнета и срещи. И не само за тях.)

... Трудно ми е да се опазя от пълчищата на спомените. А те, подобно ужас-
ния навик на годините да ни връхлитат, стават все повече и ни отдалечават от 
реалността на миналото. Колко много ни дели от репетициите в музикалната 
зала на варненския Техникум по механотехника! Колко сладки надежди, колко 
момчешки илюзии... Нелко идваше да репетира с групата на малките – така 
наричахме музикантите от випуска след нас. Малките ни стигнаха, задминаха. 
Някои свързаха живота си с музиката, други поеха различни пътища, но май 
нито един не изкачи висината на професионализма и популярността, превзети 
от композитора и пианиста Н. Коларов. Чиято специалност от музикалното 
училище, впрочем, е флейта. Не съм го слушал как свири на флейта. Канил съм 
се да го питам дали и той се е слушал скоро, обаче... За това пък съм слушал до 
разсъмване виртуозните му изпълнения на пиано. (В казармените помещения 
на граничния отряд в Малко Търново му бяхме обърнали един акордеон като 
клавиатура на орган го карахме да свири откъси от култовите по онова време 
парчета на Deep Purple и Uriah Heep.) Където и да се появеше, истинските це-
нители на музиката го намираха, следваха го – поредно пътуване към обетова-
ната земя на неговата музика... Измежду постоянните му слушатели има хора 
всякакви. Не само професионални музиканти или любители. В пиано-бара съм 
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срещал юристи, лекари, представители на скучните професии (няма да казвам 
кои), една вечер дори зърнах нисичко човече от службите, и то протягаше шия 
като добиче на водопой – посръбваше от чашата и чакаше музиката да го изле-
кува. Да го спаси...

Случвало се е неведнъж да мярна Нелко на телевизионния екран и да из-
питам едновременно радост и гордост. Мисля, че това изпитват всичките му 
приятели. А те са толкова много. Освен това Нелко е от малцината артисти, у 
които талантът и характерът са в хармонично цяло. Той остана верен на люби-
мия си град, знаейки, че се лишава от допълнителни порции медийна слава и 
корава кесия. Този факт ме кара да вярвам още повече в постигнатото от него. 
Но това е друга тема.

Гледах по телевизията юбилейния концерт по случай 40-годишния му юби-
лей в голямата зала на НДК и разбрах, че признанието може да те връхлети и 
така – след тихи и трудолюбиво изживени години. Който имаше очи за гледане 
и уши за слушане, видя и чу. Да не забравя – Нелко е и автор на текстове. И то 
на такива, които могат не само да се изпеят, а и да се прочетат. Ще ги откриете 
в диска „Среднощен концерт“ с участието на Тони Димитрова, Орлин Горанов, 
Тодор Колев и др. изпълнители. Да си призная, чак когато Нелко ми го подари, 
си дадох сметка колко много познати и харесвани от мен мелодии е написал. 
Укорявах се заради нехайството си, а от друга страна се радвах, че музиката му 
е станала толкова популярна – по-популярна от самия него. И вие сте слушали 
„Ако ти си отидеш за миг“, изпята от О. Горанов, „Сън“ в изпълнение на Тони 
Димитрова, „Приказен валс“ на Тодор Колев – все високи образци в съвремен-
ната популярна музика.

Но преди всичко Нелко остана верен на любимата си рок-музика. На оно-
ва, което отдавна е класика, но и сериозно професионално изпитание за музи-
кантите на голямата сцена. Е, не всички „деривати“ на този вид музика влязо-
ха под кожата на поколението ни. Композиторът Н. Коларов намери начин да 
„преведе“ на езика на рока много други музикални езици. Да го направи по-
пластичен, многоцветен, че и по-елитарен. В добрия смисъл на думата. Доказа 
го албумът му „Ден на гнева“. Заглавието не е случайно подбрано. Епохата и 
стиховете на Г. Милев свидетелстват за един от големите бунтове на ХХ в. – този 
на експресионизма, на авангарда. За желанието на една част от европейската и 
българската интелигенция да взриви каноните, за да преобърне (пренапише) 
миналото и съвременността. Да започне ново летоброене. В него няма да има 
граници и правила, предопределящи емоциите и вкуса на хората. Миналото 
няма да тежи на шията на новите хора, а настоящето ще се опива от примитива 
на свободното, на чистото изживяване... Албумът „Ден на гнева“ постига това 
без да превръща бунта в безмислено перчене, в опит да се отрича всичко от 
по-близкото и по-далечното минало. Напротив, тук времената се оглеждат и 
разпознават, мисля дори че се приближават и любовно харесват, приютени от 
музиката. От музиката на Нелко, разбира се. В парчето „Ден на гнева“ ще раз-
познаете класически мотиви, рок-фрагменти от златния фонд, дори закачливо 
заиграване с нотите на до болка познатата ни песенчица „Тихо се сипе белият 
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сняг...“ Неочаквано – нали? Но така добре оркестрирано, толкова премерено, 
толкова концептуално и мотивирано, че забравяте къде се намирате – на сим-
фоничен концерт, в подножието на голямата рок-сцена, или самотно взряни в 
музиката и думите, които пътуват към вас от голямата романова партитура на 
човешките прозрения и надежди.

Не бих се наел с работата на музиколога, за да ви убеждавам колко велика 
е тази музика. Колко сериозни са професионалните качества на албума. Пред-
ложих на неколцина, далеч по-вещи от мен, да на пишат за албума. Даже и на 
такива, които си вадят хляба с преподаване на музика. Не дръзнаха, сигурно с 
основание. Имахме идея десетина люде на словото да напишем десет есета – по 
едно за всяка композиция от „Омагьосани картини“... Нали знаете какво става 
с добрите намерения. Времето ги поглъща – подобно ламята, която всеки път 
изяждала по една хубава девойка. Тогава реших да направя друго, по-простич-
ко нещо – да разкажа личните си преживявания от музиката на Нелко. Тук мога 
да издам една малка тайна. Няколко месеца преди премиерата на албума, през 
един късен следобед на 2010 г., се срещнахме в пиано-бара. Бяхме сами. Или 
почти, във всеки случай работното време не беше започнало. Нелко поръча 
по едно питие, после пихме още по едно, изпушихме доста цигари. Слушахме 
песните от албума по уредбата. Нелко говореше вдъхновено, анализираше вся-
ка песен. Аз се мъчех да уловя нишката, пишех припряно на някакъв лист, но 
скоро се улових, че собствените впечатления превземат вниманието ми. Мо-
билизирах слуха си, скромния си музикален опит, задавах въпроси, проклинах 
се заради редовните бягства от часовете по солфеж, и се мъчех да вникна във 
всеки тон... Както може да се досетите, след време потърсих тези бележки и не 
ги намерих. Сигурно лежат някъде, но какво чакат – аз не зная. Не ми оставаше 
друго освен да се утеша с мисълта, че трябва да се доверя на себе си. А и нали 
изкуството е за това – първо да се преживява, а после да се анализира. Нима 
всички, които ще слушат „Омагьосани картини“, ще се професионални музи-
канти? Не, разбира се.

Ако смисълът на голямото изкуство е да зашеметява – да похищава, да от-
влича – най-важното се е случило. Заради онова томително дълго пътуване, 
при което реалността бавно възвръща смисъла си. Но изглежда различна, във 
всеки случай – по поносима. Излизайки бавно от мъглявината на онази реал-
ност – на уж измисления, на фикционалния свят – ние ставаме и по-доверчиви. 
Струва ми се, че най-голямата битка, която паралелния свят на изкуството е 
спечелил през всичките тези векове, е битката за доверието. Доверчивият чо-
век е по-добър. Стои по-близо до вярата и по-трудно става плячка на злото.

Няма по-трудно и по-абсурдно нещо от това да се разказва музика. Точно 
така – да се разказва, а не да се говори за музика. С говоренето се занимава на-
уката – нейният език е друг, може да е по-точен, но не винаги е по-убедителен. 
Все пак ще си услужвам и с него, доколкото ми е позволено.

Не е кой знае какво откритие да се каже, че сътвореното от Нелко е плод на 
изключително богатото му въображение и на голямата му музикална култура. 
Може би двете заедно правят чудото, наречено талант, а може би той, талантът, 
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предшества всичко останало и не може да се дефинира. Сигурно негова – на 
таланта – е заслугата и за вродения усет към езика, към словото. Н. Коларов 
знае цената на думите. И за разлика от повечето наши музиканти и изпълните-
ли не си разрешава оправдания от вида на: важна е музиката, текстът е между 
другото. Изпитвам истинско омерзение от музиката, която ни залива. Говоря за 
българската, при това не само за чалгата, нея тъпомерът не я лови. Визирам по-
пулярната музика, опитите на млади, иначе талантливи певци, да намерят мяс-
то на голямата сцена. България е държава на поети. Сигурно се пада по един 
на всеки трима жители на републиката. Да не говорим за високите образци от 
по-близкото и по-далечното минало. Както и за пълчищата добри съвременни 
поети, за стотиците стихосбирки. Сякаш напук слушаме бездарни стихоплет-
ства, способни на превърнат и най-вдъхновената музика в сив поток. Слава 
Богу, Н. Коларов е сред изключенията. При това от най-талантливите.

Сътвореното от Нелко звучи полифонично – както на равнище музика-
лен текст, така и на равнище идеи. Идеи, които водят към тайните светове на 
човешката и космическата мисловност. Защото музиката му внушава точно 
такова усещане – за хармонично съсъществуване на два свята – земен и бо-
жествен. Музиката е и езика, на който общуват. Същият, с който и човекът се 
опитва да ги разбере... Изключително асоциативна, изпълнена с неочаквани 
обрати, стилови инвенции, внезапно връхлитащи и отлитащи „цитати“, богато 
интонирана, музиката на Н. Коларов те кара да преживяваш онова пътуване 
във времето и пространството, което през по-зрелите години започваш да на-
ричаш с простичката дума „живот“. Това пътуване включва и носталгичното 
завръщане към собствената младост. Към епохата на рока, на хипи-модата, на 
големия взрив от 60-те и 70-те (особено след британското нашествие в рока, 
след привличането на симфонични оркестри за концертни изпълнения, както 
и при изготвянето на студийните записи). Няма нищо срамно в сантимента. 
Тъкмо обратното, великото изкуство на киното посяга често към него, всичко 
е въпрос на мярка. Тогава ефектът е поразителен. В този смисъл Н. Коларов 
разказва и собствения опит, собствените преживявания – човешки, професио-
нални, при това и като музикант, и като изпълнител. Разказва картините на 
един своечужд живот. Защото в него има видения, които пътуват във времето. 
Има светове, за които сме учили, и такива, които предчувстваме. Важното е, че 
„Омагьосани картини“ е албум, който търси преображенията на българското. 
Ката дух, ритуали, празници, сезони, поверия, легенди. За тях разказва с му-
зиката си Н. Коларов – един модерен, градски човек. Тук рожденото място и 
потеклото са без значение. Грижа за всичко имат талантът, сетивата – особено 
способността да почувстваш магиката на метафизичното и да се потопиш в 
нея. При това в онази българска метафизичност, която само музиката, танцът 
и словото могат да изрекат и така да ни докоснат до непознаваемото и неизра-
зимото.

“Омагьосани картини“ се явява след 6-годишен къртовски труд. Профе-
сионализмът и изключителната самокритичност въоръжават автора с търпе-
ние, което днес многократно му се отблагодарява. Тук няма нищо случайно 
– от избора на заглавие, до последната написана и изсвирена тона. И всичко 
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е омагьосващо. Картините на Нелко проследяват един годишен цикъл. Но не 
протичащото време е важно. А другото, надвремевото завъртане, при което, 
подобно на космическа спирала, се следват само посоките, но не се повтаря 
пътят. „Омагьосани картини“ е като калейдоскоп на българското. На неговото 
битийстване, част от което е и онова митично живеене-умиране, умиране-раж-
дане, познато ни от поезията на Ботев... Нелко намира логична и едновремен-
но оригинална отправна точка – всичко започва от (с) „Древните манастири“. 
Това е първата композиция, с която се открива албумът. Заради идеята за Бога, 
заради силата на Духа, но и защото Образът на древните манастири проектира 
в себе си представата за времето и историята.

Както и в албума „Ден на гнева“, и тук намираме пътя към себе си, съпро-
вождани от образи и картини. Не толкова често преживявам музиката като 
образ и картина. И ако „Ден на гнева“ е метафора на онова, което се случи 
с нашето поколение, на разполовения ни в два свята живот (през епохите на 
тоталитарното общество и на недомаслената демокрация) – то „Омагьосани 
картини“ свидетелства за умъдреност и вътрешно равновесие на духа. „Ден на 
гнева“ носи белезите на вътрешната съпротива – най-вече срещу случилото 
се и случващото се: вчера и сега. Защото през епохата на социализма всички 
нормални хора страдаха неврастенично. Такава бе и съпротивата им срещу оп-
итите за заразяване с „естетиката“ на социалистическия реализъм. Проклина-
ха ултимативните порядки на институциите и отмъстително изневеряваха на 
„любовните окови“, с които Невидимият се опитваш да ги прикове за „здраво-
то“ съветско изкуство. Роптаеха и страдаха, защото се страхуваха да се борят 
открито. Няма по-голямо отчаяние от това да изключиш от съзнанието си ми-
сълта за съпротива. Защото повече от смъртта те плаши мисълта за безсмис-
лието на всеки съпротивителен жест. Плаши те чувството за невъзможност и 
обреченост. Става дума за рядък психически рецидив, който, струва ми се, не 
е изследван. Иначе смели и отчаяни хора винаги е имало. Но дори те остана-
ха пасивни – поради същото това неословесимо усещане за обреченост и без-
смисленост. Само така мога, поне засега, да си обясня липсата на достатъчно 
рязка публична жестовост през десетилетията на социализма...

Сигурно Нелко по своему е стигнал до идеята, че нашият ден на гнева про-
дължи твърде дълго. Толкова дълго, че изпари последните капчици надежда. 
Май остана незабележим, и когато се опитахме да го преместим от аванс-сце-
ната в центъра на голямото осветено пространство, там вече се играеше друга 
пиеса. Опияненията, включително и най-романтичните, от зората на демокра-
цията, днес нагарчат на мнозина. Защото разпознаха същите герои. Или поне 
онази част от тях, които се оказаха най-сръчни при смяната на костюмите... 
Дойде епохата на постмодерното изкуство. Поредният ден на гнева, в който 
паметта се развреждаше от спомените за империята на злото и покрай тях от-
рицаваше всичко вчерашно. Но и най-гневният трябва да каже нещо, при това 
важно, за да не остави подире си тишина – онази, които ни превзема след по-
следното ехо на гнева. Освен недоволство, казаното трябва да носи и послание. 

Сава Василев • Нелко Коларов



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 579

Да остави следа. Ето защо Н. Коларов се отнася изключително взискателно съм 
словото. Никак не му е безразлична компанията му в големия дом на музика-
та. Всеки добър и достатъчно искрен литератор ще признае, че текстовете на 
Нелко в „Ден на гнева“ са нещо повече от удобно пригодена за музициране 
мерена реч. Нещо повече – те стоят равностойно до стиховете на поетесата Ка-
мелия Кондова, които, макар и да преобладават и по своему „дописват“ идеята 
на композитора, в никакъв случай не засланят първите. Не са случайни и кита-
ристите, с които е осъществен записът – Иван Лечев и Константин Джамбазов.

Да, усъмняванията на Н. Коларов се оказаха по-други. Не, не че в неговата 
музика няма да откриете реплики и неукротими интонации, нарочно дирена 
разноречивост и гротескови обрати, пародиране на образци и смяна на декори. 
Напротив. Но докато българският постмодерн, а и въобще постмодернът се 
бе заел с апокалиптичната операция по преобръщането, разрушаването, про-
блематизирането, отричането, окарикатуряването, вулгаризирането, декон-
струирането и дори унищожаването, музиката на Н. Коларов остана вярна на 
идеята за съзиждането. Вярна на най-трудното – да се гради следващото ниво.

Съзидателността на „Омагьосани картини“ започва, както казахме, с 
„Древните манастири“. В този албум има реминисценции, които напомнят за 
„Ден на гнева“ – нали авторът е един и същ. Иначе сме разтворили нова, на-
пълно непозната страница. Не страница, цяла книга, след която не можем да 
останем предишните. Всичко тук е потопено в неспокойните води на рока. В 
неговата образцова форма, която композиторът и изпълнителят Н. Коларов 
доразвива и дообогатява чрез собствения си стил. Като се започне с дълбочи-
ната и обема на църковното песнопение (“Древните манастири“), премине се 
през ритмите на ръченицата (“Пролетни заклинания“) и мистичните звуци в 
„Самодивски нощи“ и „Кукери“, за да се стигне до композиции като „Есенна 
музика“, „Сенки край огнището“ и „Най-дългата зима“, в които времето ся-
каш се разплавява, после бавно прелива, подобно приказките край огнището, 
спомените, разпридането на нишката на живота и докосването до отвъдното. 
„Пролетни заклинания“ се отключва с ритмите на кавала и ръченицата, за да 
експлодира в сложна плетеница от фрази и модулации, типични за твърдия 
рок. Редуването на фолклорни инструменти и мелодии и рок ритъм отвежда 
към картината на пролетното равноденствие, на неудържимата виталност и 
преобразуване в живота на естеството и на човека. Отделните фрази сякаш се 
преговарят, пренаписват и преповтарят, за да завършат с внезапния удар на 
чудото... „Самодивски нощи“ се отключва с хорово народно изпълнение, на чи-
ито фон се явяват тайнствените звуци на нощта, издавани от птици и незнайни 
митични същества. Чудесно звучене в акомпанимент на дисхармонични крат-
ки акорди на пианото, имитиращи нощни гласове. Плясък на криле, а след това 
ритъмът се отваря с помощта на твърдото свирене, на рок китарата, за да даде 
дойде ред на синтезатора, на различните негови ефекти. Клавирът е този, кой-
то води по самодивските пътеки. Мелодията постепенно се издига – до мига, 
в който влиза джаз-версията на клавира. И отново ритъмът на рока, отново 
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внезапно появилата се спокойна картина, в която има нежна, зелена, току що 
надигнала връх пролетна трева. И все пак, и все пак... Има някакъв драмати-
зъм, някаква тревога. Вероятно заради силите, които ни дебнат. Въпреки гласа 
на петела. На приближаващото разсъмване. След това сигурно ще е по-лесно... 
Втори, трети петли. Ще разсъмне ли? Според автора и кавалджията – да!... На 
този фон „Кукери“ е истинско пришествие от звуци – пристигат кукерите, с 
тях и тревогата ще бъде ли прогонено злото. Женските хорови гласове внасят 
допълнителен драматизъм. Ритъмът е като за буен, неуморим танц, шеметно 
въртене, в което се сплитат добро и зло, женско и мъжко (дълбокото мъжко хо-
рово пеене като опозиция на женското). За миг като че ли се стрелва гласът на 
гайдата, но бързо изчезва. След нея идва времето на щрайха, на постепенното 
изкачване по лествицата на все по-учестенето, все по-драматичното звучене. 
(Да, в композициите на Н. Коларов има някакъв драматизъм, бих казал и дра-
матургичност – винаги нещо се случва, разказват се истории, пишат се сюжети 
с много герои.) Фразата се нагнетява, кулминира и всичко завършва внезапно 
– както е започнало... Съвсем различно е началото на „Внезапно лято“ – тук 
клавирът разлива меката светлина на едно ведро и безгрижно на пръв поглед 
настроение. Вибрациите на синтезатора придават допълнителна (плуваща) ся-
каш във въздуха сила на настроението. А, ето я и латерната, а може би мелодия 
от епохата на предкласиката, на пианиното, някакъв отглас от миналото, в кое-
то не сме живели, но сме пребивавали с помощта на музиката. И това е само 
временно, защото следва жестът на ударните (на отрезвяването). И на сложна-
та фактура, на рок-фразата, която ни връща към темата. И пак гласът на кавала 
– нещо томително, зависнало току над главите ни. Лятото е превзело средата 
на времето, на човешкия живот. Сега са часове за възторзи, за живеене с отво-
рено сърце и отворена душа. Накрая всички гласове и инструменти се сплитат, 
водейки към зенита. Акумулирана е невероятна енергия, която не може да не 
се взриви. Свръхвиталността на сезона обаче не поставя под съмнение усеща-
нето за протяжност и по-скоро засилва желанието лятото да продължи, да не 
свършва никога, подобно на живота. Финалът е апотеозен... „Любов на кръс-
топът“ е логично продължение на предходния сюжет. Тук музиката на пианото 
буквално се разтича във всички посоки. Има нещо непретенциозно, обикнове-
но, неподправено в това звучене, а всъщност сме в средата на едно пътуване. 
На една внезапна среща. Трябва да обърнем гръб на нещо, за да открием друго, 
да заживеем с него. Тук доминира съзерцателното начало. Усещането за дис-
танция, за толкова преживени неща кара слушателя да приседне, все едно на 
какво – на камък, крайпътно повалено дърво или направо на земята – и да си 
спомни за останалото назад... „Нестинарска жарава“ отново предпочита жен-
ското хорово начало, фолклорното звучене, но само като повод – като отваряне 
на небесата за звуците на органа. За едни други тайнствени сили, които сродя-
ват човека с бога, карат го да забравя, че е земен, че има болки – и то такива, 
които го повалят и разнищват. Пътуването към небето е бавно, постепенно – 
подобно изкачване по лествица. Ритъмът става насечен, мелодиите на различ-
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ните инструменти се сливат и кулминират в мига, в който на сцената излиза тъ-
панът. И отново е ред на сложното рок-“говорене“, на синкопичната, накъсана 
фраза, в която поетиката на фолклорното и (рок)модерното се сливат, ритъмът 
се забързва, музиката става все по-експресивна, задъхана, редуват се звуците 
на кавала и пианото, на синтезатора и ударните, а усещането е за издигане над 
земята с топлите вълни на огъня и светлината на горящата жарава... „Есенна 
музика“ ни връща спокойствието, поставя нещата на място. Време е за завръ-
щане. За някакво пътуване, към нещо. Думите имат друга цена. Картините са 
различни – светът изглежда смирен. Но в очакване. Докато се случи утрешно-
то, можем да се насладим на настоящето, на заслужения покой... „Сенки край 
огнището“ е като влизане в нов дом, в друга къща – странно, приказно начало; 
сенки и звуци, ахармонични цветове и акорди, космическа музика с езика на 
синтезатора. Време е за пътуване в света на приказките. Огънят рисува заедно 
с въображението... „Най-дългата зима“ започва с мекота, подобна на снежна-
та. Наваляло е време, много време. Има нещо протяжно, необозримо. Разказва 
предимно пианото; разказват мелодията, акордите – до мига, в който нишка-
та се скъсва и във въздуха затрептяват странни звуци, непознати светове, по-
явили се внезапно в предългата зимна нощ. След малко ще си отидат – пак 
така внезапно. Гласът на кавала възстановява порядъка. Зимата продължава, 
продължава животът. Кръгът се затваря. Листото се е прибрало при корена. 
Утрото ще донесе друго начало, в което паметта за миналия ден ще продължи 
да живее, но и да умира бавно, за да направи място на прииждащите светове.

Опитах се несръчно да ви нарисувам парченца от картините, които се ро-
диха у мен, докато слушах диска. Зная, че всеки ще открие своята визия, ще 
изживее много лично омагьосаните картини на Н. Коларов. Те наистина са 
омагьосани, наистина имат магическа сила. Освен всичко друго албумът при-
тежава универсални качества. Музиката в него чудесно би подхождала на ня-
кое от невероятните изпълнения на ансамбъла на Нешка Робева. А „Любов на 
кръстопът“, „Есенна музика“, както и последните две – „Сенки край огнището“ 
и „Най-дългата зима“ – са типични филмови композиции.

Музиката на Нелко Коларов е за ценители. За онези души, които не са се 
изгубили по пътищата на неясната демокрация и саркастичната постмодер-
ност. От сърце му благодаря, че ни го подари и ни предостави правото да го 
популяризираме пред нашата аудитория. Тя също е за ценители. Убеден съм, 
че в случаи като този музиката и литературата правят повече. Сигурен съм, че 
в лицето на всеки наш читател Н. Коларов ще намери още един поклонник на 
таланта му и верен слушател.

Сава Василев

Сава Василев • Нелко Коларов
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„ЕДЕМ – ОКОТО НА БИТИЕТО“
или Реката на живота, 
която не всеки преоткрива за себе си и в себе си

Петър Христов Песев е роден на 7 февруари 1962 г. в гр. Пловдив. През 
1969 г., с преместването си във Варна, започва да взема уроци по пиано, а 
след това учи и класическа китара. Оттогава датират първите му опити за 
работа в самодейни оркестри за популярна и танцова музика. През 1981 г. 
участва в естрадния състав на композитора и диригента Арам Берберян и 
в рокгрупата „Шанс“. Отбива военната си служба като музикант във флот-
ския оркестър във Варна, а впоследствие започва трудовия си стаж в про-
фесионален оркестър за танцова музика. Периодът 1987–1997 г. свързва 
живота и дейността му с Норвегия и Финландия, където е музикант и ме-
ниджър на финландска импресарска агенция. След това се завръща във Ва-
рна и създава звукозаписно студио, което активно поддържа и развива до-
сега. През 1999 г. заедно с колегата и приятеля Теди Генев създава вокален 
дует „Пети елемент“ и издава албум, аранжиран и записан в собственото му 
студио. През последните две години осъществява два международни про-
екта с американските изпълнители Snoop Dog и DMX. Автор е на десетки 
песни, някои от които са хитове в България. Три от тях достигат финали 
на БГ Евровизия. Участва с успех в редица конкурси и фестивали. Завърш-
ва музикална педагогика във Варненския свободен университет „Черно-
ризец Храбър“, специалност тамбура. Подробна информация за дейност-
та на музикално студио „Юни саунд“ може да откриете на неговия сайт:  
http://unisoundrecords.com

Реката на живота, пътят, стихиите, сезоните и вечността на смирение-
то, представено като хармония, обединяваща разноречивите, но взаимно-
допълващи се гласове на природата и душата, са основните музикални мо-
тиви в компактдиска с релаксираща музика от Петър Песев „Едем – окото 
на битието“. Хубаво е, когато човек умее да слуша внимателно и да чува му-
зиката около себе си и в себе си. Това означава, че той се е надигнал над ло-
гическата детерминираност на битието и с крилете на интуицията си об-
хожда истинската невидима същност на света, който е винаги по-голям от 
нас. Майсторство е, когато съумее и да създаде своя авторска визия на чу-
тото и усетеното. Не бива да забравяме, че мащабността на собствената ни 
представа за битието се определя от мащабността на помислите ни за него. 
А Петър Песев се е освободил от излишното, от шлаката на делника и ба-
налното и в изчистен музикален щрих се опитва и успява да обхване по-
лифонията на постоянното, на цикличното, на повтарящото се. Тоест той 
съзнателно и професионално достига и открива лайтмотивите на битието. 
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Затова и предложените музикални творби са запомнящи се и органични, а 
не привнесени от съзнанието да впечатлиш слушателя. Слушайки, рецепи-
ентът се освобождава от негативното в себе си, и получил позитивна на-
гласа за всичко, пътува по широката река на живота, намерил скритата си 
същност. За това говори и семантичната цялост, изградена от заглавията 
на включените в диска творби: „Свещената река Багмати“, „Дългият път“, 
„Седемте реки“, „Шоколадовите хълмове“, „Небесният храм“, „Едем“, „Злат-
ният камък“, „Покривът на света“, „Тайландски масаж“. Пътникът, нагазил 
в свещената река на живота, достига до земното и небесното (7=3+4) в тях-
ната хармония. И това е сладостта на екзистенцията (нейните шоколадо-
ви хълмове). Тогава той вече е призван да прекрачи в Небесния храм, да 
открие Златния камък на смисъла на битието и да се огледа от Покрива на 
света, постигнал вечността и позитивността на смирението. Тази музика 
е далеч от стреса и хардзвученето. Тя събира, а не разпилява мислите. Тя 
е своеобразен Тайландски масаж. Условно можем да я визуализираме като 
гнездо, подготвящо за полет, а не като ударено от мълнии убежище.

  Познавам Петър Песев от 36 години, а през последните 11 съм рабо-
тил с него по осъществяването на 4 свои диска с авторски песни – „Сла-
вянски венец“, „Азбучна молитва“, „ Весть“ и „У дома“. Благодарен съм за 
аранжиментите, които създаде. Той умее да почувства и да се вживее в чуж-
дото творение, да се отнесе с нужното уважение към него и към неговия 
създател, да опази и озвучи специфичното и различното, а не да го щампо-
ва с готови свои музикални схеми. Точно тази тънка чувствителност, която 
все по-рядко се среща у неговите колеги, му дава шанса да музицира с фи-
нес същността на инструменталните или песенните творби. Затова негова-
та музика и аранжиментите му запазват сензитивността и експресивност-
та си, носейки ярък вкус, цвят, мирис, усещане, визия. Те са живи, дишащи, 
раждащи.

С удоволствие пиша това представяне за алманаха „Света гора“, убеден, 
че пътят към смисъла и истината преминава през сърцето. А музиката на 
Петър Песев не може да не открие свои ценители и сподвижници сред чи-
тателската аудитория на това национално значимо издание.

Всъщност самият автор музикант ви предлага една неизмислена раз-
ходка по Реката на битието, но не на всяка цена и не на сляпо доверие. И в 
замяна не очаква от вас нито социални, нито материални дивиденти, а само 
съпреживяване и съпричастност. Вие решавате сами дали ще нагазите в не-
говата музикална Река на живота, за да достигнете Покрива на света.

Владимир Стоянов

Владимир Стоянов • Петър Песев
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Радка Пенчева 
на 50 години

Рад ка Пен че ва е ро де на на 14.02.1960 г. във В. Тър но-
во. За вър ш ва Ма те ма ти чес ка гим на зия в родния си град 
(1978), Дър жав ния биб ли о те кар с ки ин с ти тут – Со фия 
(1980), ВТУ „Св. св. Ки рил и Ме то дий“ – спе ци ал ност 
„Бъл гар с ка фи ло ло гия и ис то рия“ (1986). Спе ци а ли за ции: 
ИП КИР – Мос к ва, Ру сия (1986), Му зей за нем с ка кла си чес ка ли те ра ту ра – Вай мар, Гер-
ма ния (1990), изд. „Ате лие дю Ге“ – Кар ка сон, Фран ция (1998). От 1980 до 1987 г. ра бо ти 
в От де ла за тех ни чес ка ин фор ма ция на ЗЗУ – В. Тър но во; от 1987 до днес е в къ ща-му зей 
„Еми ли ян Ста нев“ във В. Тър но во, гл. уред ник на му зея от 1991 г. В пе ри о да 1991–1995 г. е 
об щин с ки съ вет ник, пред се да тел на Ко ми си я та по кул ту ра в Об щин с ки съ вет В. Тър но-
во; през 1998–2003 г. е зам.-пред се да тел на Сдру же ние на ли те ра тур ни дей ци „Све та го-
ра“ – В. Тър но во; през 1999–2002 г. е зам.-гла вен ре дак тор на в. „Ар т фо рум“ – В. Тър но во; 
от 2000 г. до се га е пред се да тел на Сдру же ние с нес топан с ка цел „Еми ли ян Ста нев“. Член 
на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ – В. Търново от 2009 г. 
Ре дак тор и със та ви тел на Юби ле ен вес т ник за Еми ли ян Ста нев, на кни ги те „Еми ли ян 
Ста нев – лич ност и твор чес ка съд ба“, „Ис то рия. Ис то рии. На ра ти ви“ и др. Учас т ва с 
пре вод от руски в кни га та на Игор Кон да ков „Увод в ис то ри я та на рус ка та кул ту ра“ 
(ко лек тив, изд. „ПАН-ВТ“, В. Тър но во, 2002). Пуб ли ку ва в спе ци а ли зи ра на та пе ри о ди ка 
и сбор ни ци мно гоб рой ни ста тии и сту дии вър ху бъл гар с ки пи са те ли кла си ци и по-не из-
вес т ни име на от ли те ратур на та ни ис то рия. Учас т ва в на уч ни кон фе рен ции в Бъл га-
рия, Гер ма ния, Ита лия, Фран ция, Унгария. Има мно жес т во пуб ли ка ции в цен т рал ния и 
мес тен ли те ра ту рен пе чат, ав тор на книга та „Еми ли ян Ста нев – раз ка зи за де ца“ (в 
съ авт.). Превеждана е на английски в електронното списание „Muse Apprentise Guild“ от 
Здравка Евтимова (2004). Автор на самостоятелните критически изследвания „Ли те-
ра тур ни ят ар хив – не до раз ка за на та па мет“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 2003), „Творчески-
ят архив на Емилиян Станев и историческите му визии в романа „Иван Кондарев“ (ИК 
„ЛИК“, С., 2009), „Сюжети на забравата. Реванши на паметта“ (изд. „Астарта“, 2011).

НЕ СА зАБРАВЕНИ
Размисли за книгата на Радка Пенчева „Сюжети на забравата. Реванши на 
паметта. Литературнокритически статии и документални изследвания“.

В недалечното минало излизаше вестник „АНТЕНИ“, който години наред под-
държаше на своите страници рубриката „Малко познати имена“. През 1983 г. 
редакцията издаде сборник, включващ 68 малко познати или непознати имена. 
В своя кратък предговор към сборника главният му редактор Веселин Йоси-
фов писа, че те са малко познати или непознати по наша вина „тъй като без 
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малко познатите имена нямаше да имаме големите имена, които са сътворява-
ли големите дела на народа ни през цялата негова история“.

Книгата на д-р Радка Пенчева „Сюжети на забравата. Реванши на памет-
та“ иде да продължи тъкмо тая традиция, за да засвидетелства нашата благо-
дарност към предшествениците за стореното от тях и да покаже, че не сме ги 
забравили.

Изданието съдържа два раздела, подсказани още от двете заглавия: „Сту-
дии за Емилиян Станев“ и „Реванши на паметта“.

В първия раздел са поместени два текста, посветени на писателската биб-
лиотека, и още един текст за книгата на Ернст Ренан „Апостолите“. Известен 
е интересът на изследователите към личните библиотеки. И основателно. За-
щото те са много съществен източник, не само за преценките на изследвания 
писател, не само за неговите съвременници и тяхното творчество, но изобщо 
за българската и чужда класика. Библиотеката на Ем. Станев има в наличност 
около 1400 броя книги. Част от тях са редки библиофилски издания, с автогра-
фи на известни писатели и учени, преводачи и др. Библиотеката може да се от-
несе към областта на хуманитаристиката – художествена литература, мемоари, 
биографии, изкуствоведски изследвания, литературна критика, литературна 
история и др. По език е многоезична. Около 30% от изданията са на чужди 
езици.

За да приключим с представянето на библиотеката, следва да отбележим 
големия дял от периодични издания, много книги на френски и руски език. 
Защото съпругата на писателя е известен преводач от тези езици и авторка на 
две книги за своя съпруг. Но, разбира се, не бива да се преувеличава ролята на 
домашната библиотека, защото тя в никакъв случай не може да покрие всички 
духовни потребности на твореца. Всекидневно се появяват нови издания и ин-
формационни източници, от които писателят се нуждае.

По този повод Борис Делчев иронично подмяташе за някои негови колеги, 
че не са стъпвали в Народната библиотека „Св. Св.Кирил и Методий“, защото 
ползували само книгите си от домашната библиотека.

На „Апостолите“ – т. 2 от „История на ранното християнство“ в 7 тома на 
френския историк и философ Ернст Ренан (1832-1892 г) – е посветен самос-
тоятелен текст. Книгата излиза през 1863 г. и предизвиква истински скандал 
сред френските католици. В нея той прави опит да очисти образа на Иисус от 
всички чудеса и свръхестествени събития, които Спасителят върши. По такъв 
начин в изображението на Ренан Иисус се превръща в реална личност. „Жи-
вотът на Иисус“ е най-обсъжданата книга на времето. Католическите критици 
считат, че Ренан не е равностоен на немските си колеги, които го превъзхождат 
със своята задълбоченост. Неговата оригиналност обаче съчетава силните и 
слабите страни в произведенията му, а персонажите са блестящо въведени от 
автора в историческата ситуация. Второто съчинение, което му спечелва све-
товна известност, е „История на израелския народ“. Ренан умира на 2 октомври 
1892 г. Член е на Френската академия на науките.

Всичко изложено дотук намира своето оправдание с факта, който малци-
на навярно знаят. Не знаех и аз. При това Надежда Станева след смъртта на 
Емилиян Станев ми призна един свой грях. От 1968 г. започнах да работя върху 
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една книга, която излезе през 1995 г. с малко странното заглавие „ИЗПОВЕДИ. 
101Х31“, което означаваше 101 български писатели отговарят на 31 въпроса. 
В книгата бяха поместени писмените отговори на анкетираните 101 писатели. 
Разбира се, че бях връчил анкетна карта и на Ем. Станев. Когато го помолих да 
ми върне анкетната карта, той ми каза, че няма да участва в анкетата. Та тогава 
Надежда Станева сподели, че в анкетната карта той е посочил Библията като 
най-великата книга на човечеството. А тя не била съгласна с него, след което 
скъсал написаното и го хвърлил в коша. Тогава не знаех, че през 40-те години 
той е замислял да пише книга за живота на Иисус. Какви са били нейните съ-
ображения да се намеси в анкетирането е повече от ясно: семейният цензор 
действа безотказно. За съжаление, потвърди се моето убеждение, че писатели-
те не бива да имат роднини.

След въвеждащите текстове, авторката Р. Пенчева прави много подробно 
представяне на подчертаните от писателя в личния му екземпляр пасажи от 
„Апостолите“.

Студията завършва с коментар, от който става ясно какви са вероятни-
те причини за интереса на Ем. Станев към „Апостолите“ от Е. Ренан. Според 
Р. Пенчева „подобно отношение към текста на Библията, възприеман от Ем. 
Станев и като историческо съчинение, тълкуванието на Ренан очевидно е до-
паднало на писателя“.

За съжаление неговото намерение да пише книга за Иисус е останало не-
осъществено. Още повече в стилистиката на двамата – Ем. Станев и Е. Ренан 
– има много естетически свободни валенции.

Р. Пенчева не пренебрегва, и съвсем основателно, проблема за мястото 
на фолклора в художествената панорама на неговото творчество. Материа-
лът, който тя предлага, и особено личната позиция, изложена от писателя, са 
достатъчно убедителни и точни. Но аз искам да обърна внимание, че неговият 
подход към фолклора едва ли може да се приеме като традиционен, като фото-
графски. Като всеки сериозен и отговорен пред себе си и своите читатели пи-
сател, Ем. Станев избягва фолклорните цитати и жанрове, търси фини способи 
да ги овладее и подчини на своите потребности: читателите да усетят автен-
тичната мелодия на народната душа. „Това наследство – казва той, колкото и да 
не се използува пряко, става основа на естетическото и етично отношение на 
писателя към всички проблеми, свързани с душевността на българина.“

Ще отбележа и още един много съществен факт: „Ем. Станев използва ав-
тентичните сватбени песни опосредствано през текста на Цани Гинчев. Освен 
песните, той следва отделните етапи на сватбения ритуал“ (с. 65). И тук, при 
сватбата на Костадин Джупунов, писателят не цитира от свое име, а използва 
като посредник Цани Гинчев.

Ако в тази част на книгата липсваше статията „Българинът между Хрис-
тос и Мохамед. Драмата на потурчването в две творби“, то тя би загубила в 
много отношения. Защото малцина от читателите знаят за този неосъществен 
замисъл за романа „Султански лов“ със сюжет от историята на град Сливен. 
Авторът тръгва от тритомника „Историята на град Сливен“ от д-р Симеон Та-
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баков. Посещава града, снабдява се с три карти на паус от Сливенската кааза, с 
множество материали за руско-турските войни и др. На 1 април 1967 г. записва 
в Дневника си, че мисли за романа – образът на главния герой Тахир Ага е ясен, 
но другите още не. Предполага, че ще му трябват още 2 години да събере целия 
материал и едва тогава да започне работата по романа. Р. Пенчева пише, че до 
края на живота си живее с мисълта за него. В Анкетата той обясни защо не е 
написал романа: „Кой знае, ако съм жив, може да седна един ден да го работя, 
въпреки че, както казах, лошо ще го изтълкуват някои. Но това са истини, дя-
вол да го вземе. Всяка руско-турска война създаваше големи нещастия на бъл-
гарите.“ Същият материал от книгата на д-р С. Табаков е използвал и Й. Йовков 
за разказа си „Най-вярната стража“ от цикъла „Старопланински легенди“ и 
авторката умело изследва и този въпрос.

Първият раздел завършва с три текста, в които се говори за приятелите на 
Ем. Станев – Йордан Радичков, Тодор Боров и Борис Делчев. Това е наистина 
достоен завършек за първия раздел на книгата, защото читателите са включени 
в един тесен кръг от интимни приятели, с които писателят е общувал и търсел 
тяхното присъствие.

Към Йордан Радичков той има бащинско отношение. В Анкетата споделя, 
че високо го цени като художник. Ем. Станев счита, че „талантливият човек не 
се учи от никакви школи, той сам създава школи“.

При Т. Боров приятелството е творческо, между ерудити с различна чувст-
вителност, с различна съдба – човешка и творческа.

В текста, посветен на Б. Делчев, авторката променя местата на двамата 
участника в диалога: Ем. Станев е оценяван от литературния критик Б. Делчев. 
В случая са използвани записи от Дневника на Делчев на техните срещи. Под-
заглавието на текста „Едно сложно приятелство“ тактично предупреждава, че 
отношенията са сложни. Напълно съм съгласен и защото още не е настъпил 
моментът да се надникне в тази сложност.

Във втория раздел на книгата „РЕВАНШИ НА ПАМЕТТА“ се разработват 
сюжети, които по различни причини са забравени и пренебрегвани – например 
политическо насилие, както е с романа „Звезда керванджийка“ от Змей Горя-
нин. След 9.ІХ.1944 г. авторът е изключен от СБП и неговият роман е инкрими-
ниран като шовинистичен. От изложението на Р. Пенчева става ясно, че всички 
политически обвинения към автора са неоснователни. Възможни са две обяс-
нения: първо, че романът не е четен от обвинителя; и второ: ако е четен, тогава 
въпросното лице не знае какво означава думата шовинизъм.

Полският евреин Юлий Цезар фон Розентал – бунтовникът, поетът и учи-
телят – загива на 30 години в Илинденско-Преображенското въстание на 11-12 
септември 1903 г. за свободата на България. Неговото име не бива да се забравя. 
Той ни завеща една стихосбирка – „Недопети песни“– и примера да се бори за 
свободата навсякъде по земята.

В „Аферата Драйфус по български“ е раздиплена тъжната история на ли-
чността и делото на Александър Дзивгов. Само че, за разлика от Драйфус, бъл-
гарските правораздаватели причиняват смъртта на Дзивгов – един честен и 
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високо образован интелектуалец. Причинителите на смъртта му доказват, че 
„у нас липсва зачитане на човешката личност“, както пише в своята статия за 
него Ем. Станев.

За нас, съвременните изследователи, е много ценен текстът, посветен на 
влиянието на еврейството в творчеството на Дора Габе. По този въпрос едва 
днес може да се говори свободно и изследването на Р. Пенчева в този смисъл 
е откривателско. Такава е и статията за ранното присъствие на поляци и унга-
рци в двете книги на Стилиян Чилингиров – „Маджари и поляци в Шумен“ и 
романът „До коле, о Господи“. И двете книги са забравени, а те напълно заслу-
жават нашето внимание. Бих казал, че авторката умее убедително да разкрива 
редица творчески влияния върху отделни наши писатели, както се вижда и от 
статията й за влиянието на испанския писател Бласко Ибанес върху романите 
на Д. Димов.

Преди да завърша, бих искал да се спра на още два текста, посветени на 
Николай Дончев – един забравен български критик и преводач, и на Димо Ми-
нев. И в двата текста Радка Пенчева си поставя справедливата и благородна 
задача – да отрече натрупаните предубеждения и подценяването на големите 
заслуги на двамата писатели и литературни изследователи. Димо Минев и Ни-
колай Дончев са „отдали делото си на каузата за разкриване на европейските 
измерения на българската култура затова не бива да бъдат забравени“ (с.185).

По повод 100 г. от рождението на Димо Минев авторката ни припомня, че 
той е един от най-ревностните изследователи на личността и творчеството на 
Й. Йовков. Неговият труд „Йордан Йовков. Спомени и документи“ е претър-
пял две издания (1947, 1969). Това е ценен източник не само за факти от живота 
на писателя, а главно и преди всичко, за анализи и обобщения върху особе-
ностите на Йовковия творчески процес. Благодарение на този труд изследова-
телите на Йовковото художествено наследство имат солидна база за сериозни 
обобщения и задълбочени анализи.

„Сюжети на забравата. Реванши на паметта“ според мен уцели точно вре-
мето, когато е най-потребна. Защото реваншът на паметта се нуждае от под-
крепление, за да не забравяме нашите достойни и родолюбиви предтечи. А на 
Радка Пенчева да пожелаем здраве, радостни сюжети и сбъдване на всичко 
най-желано без реванш.

Иван Сарандев
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Христо Медникаров 
на 80 години

ИДВАЙТЕ СИ

Идвайте си, докато все още
светят две прозорчета в шумака
и до късно в есенните нощи
двама старци трепетно ви чакат.

Идвайте си. В старото огнище
пън догаря – сух пън от черница,
и до него спомени разнищват
стар баща и майка ви светица.

Идвайте си, докато на двора
тегне с грозде старата лозница,
жълти тикви светят на стобора,
и поели топлата десница,

целунете майка си, че може
тази среща сетна да остане...
Не ще има кой софра да сложи,
с топла питка сладко да покани.

Ще заглъхне къщата, а двора
ще потъне в бурени и лайка...
Тук ще дойдат нови, чужди хора,
ще я няма бедната ви майка.

Ще мълчат оголени липите.
Небесата ще се спуснат сиви...
Майките ви чакат пред вратите.
Идвайте си, докато са живи!

Юбилей
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* * *

ОТИВАТ СИ ПРИЯТЕЛИТЕ ВЕЧЕ
и все по-тъмно става всяка вечер.
А през нощта, във часовете късни,
току далечен спомен в мен възкръсне:

лица познати, гласове звънливи,
момичета – същински самодиви,
ечи язът, блести в сребро реката,
с дъх на върби полъхва южен вятър...

Ухаят в мене юнски сенокоси,
подсвирва кос – кавал на Теодоси,
трепти в небето звездната жарава,
със чанове се утрото задава...

Горят свещи – златеят минзухари,
зограф октомври слиза от Баждари.
В небето ниско – скръбни върволици –
на юг отлитат прелетните птици...

През мен минават звуци, багри, хора,
димят бразди, ухае прясна оран!
Сън сладък, още, още продължавай,
на мисли черни в мен подслон не давай!

Води ме ти по приказни поляни,
от слънце и от спомени огряни,
до залеза, до оня залез сетен,
след който още заревото свети...

КОЛИБАРИТЕ СЛИЗАТ

Колибарите слизат с каруци разхлопани,
колибарите слизат под мишница с мъката,
свита във тежки вързопи.
Баирите вдигат глави и въздишат,
с кървави сълзи плачат от слогове,
глогини и шипки.
Сухи бодили вятъра брули –
звънят те край пустите ниви.
Два чучура медни в дебели струи
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мъката хорска изливат...
Викат от хълма варосани къщи,
слънцата гергини тъжат осланени.
Каруците скърцат, назад се не връщат.
Слизат надолу порой махалени...
С думи неверни ушите запушили,
крачат, навели главите,
а пък букака шушне ли шушне,
до пръсване бие сърцето,
ще се разцепят гърдите.
От селското гробище с гърлен глас викат
и ги проклинат дедите.
Буйни потоци гласа им удавят
в свойта песен подета...
Колибарите слизат. Шуми букака.
Тътнат скалисти дерета.

ЗАВЕТИТЕ НА „СВЕТИ 40 МЪЧЕНИЦИ“

Храм на победи, мавзолей вековен
на български царе и на светии.
Вдълбана наша памет в две колони,
възкръснал днес, навеки ти свети ни

със пламък, който в нощи тъмни пали
една жена, облечена във бяла.
По-българска църква, казват, че едва ли
по Българско е нейде оцеляла.

И виждам как от хълма слиза царя,
до него – звездочелите царици,
и как застават чинно пред олтара,
и палят свещ за всички мъченици.

От векове тук грял е Календара,
изписан от зографи златоръки,
предали по лицата и загара,
стаените в очите гняв и мъка.

Царю Иван Асене, мъдростта ти
във църквата под Царевец вградена,
е надживяла царските палати
и векове остава си нетленна.
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Над нея хълма, в зид дебел опасан,
със светлини и думи поетични
разказва за царе и за монаси
и сенките по кулите притичват.

Над лаврата Велика мрак се стели – 
кандило ли храма царски свети?
Колони две – монаси побелели –
до нас изпращат пламенни завети.

ЕСЕННА РИСУНКА

Ден есенен, като жълтица
на паяжина окачена,
виси. Под старата черница
грей мòравата хризантема.

Трева с рогца жълт лист надига,
врабец от храст изшумоли,
петел на плет изкукурига.
Дими Балкана от мъгли.

Баирите са мед кована.
Реките са огледала.
Бял облак във вира остана,
на дъното прострял крила.

Христо Медникаров • Поезия
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Петър Доков

СТРАСТИ И НЕВОЛИ,
НА ЖИВОТНИ И НА ХОРА 

На Трифона петлите, 
Свят широк, патки всякакви, 
Зайци кат китайци 

НА ТРИФОНА ПЕТЛИТЕ

Представям ви епизоди от вечната схватка между стари и млади, между до-
волни и сърдити. Те са записани от жив участник в тази епопея, днес бар-
ман в елитно заведение на Седемте кюшета. Ако възникне някакво недо-
умение, говорете направо с него. Името му вече знаете, а телефонният му 
номер ще намерите в указателя на град Н.

...
Действащи лица:
Пети – напето нахакано петле, бял легхорн с огненочервен гребен, зла-

тисти крака, къса здрава човка и изящни обечки.
Стария – петел на действаща служба на възраст около 3 години, с дос-

толепна осанка и разкошна червено-черна опашка, носи се като хала из дво-
ра и увлича след себе си целия харем. Наричаме го Стария, защото никой 
преди нас не му е отредил име или поне прякор.

Кокошки – от всички породи и раси, около две дузини на брой; имена, 
естествено, и те нямат. Как са съставяли работните си графици Пети и Ста-
рия през времената на планова икономика, днес и сценаристът не знай.

Трифон – чевръсто момче във възрастта на нощните полюции. От ран-
но детство проявява академичен и практичен интерес към смяната на поко-
ленията при някои хвърковати видове, кокошките например.

...
Епизод първи. Селски двор, ранна утрин, поглед от прозорец на къща. 

Встрани от двора минава железопътна линия, чуваме свирка на отдалеча-
ващ се локомотив, въздухът носи мирис на изгорели въглища. Наоколо щъ-
кат кокошки, току-що са получили дневната си дажба и вече издават дели-
катни звуци на щение.

Стария обгрижва харема спокойно и методично, уверен е – правата му 
са пожизнени и неотменяеми. Както и при други двуноги, самката отначало 
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бяга, прави се на недостъпна, това засилвало мерака у противния пол. Раз-
бира се, тя не тича недостижимо бързо, а накрая се снижава ниско на земя-
та и разперва криле, длъжна е да стори удобно за петльовите крака място. 
Той пък, адетът е такъв, показва неземна страст дори към собствените си 
съпруги, захапва като обезумял ярката за врата, но внимава да не отскубне 
някое перо; ще пострада репутацията му, ще го вземат за калпазанин.

След всяко пърцане Стария кукурига тържествено, вдига червено кри-
ло и – досущ като тореадор – прави почетен кръг около онодената щастлив-
ка, отнякъде долитат испански напеви. А ярката вече е забравила сакрал-
ния миг на проникване и единение. Тя се отръсква нехайно и приглажда 
перушинената си фуста, ще й се следите от деянието да не се виждат. Гледа 
петльовия цирк и се диви:

Тоя пък какво го е прихванало, какво чак толкова е станало.
След церемонията Стария се качва на торището и се изтръсква от по-

лепналите по него дамски кокошинки. После настървено рови за червеи, 
зер отклиците на две дузини пламенни обожателки изискват бая енергия.

Пети наблюдава сношенията с изострено любопитство, петимен е и той 
да опита. Пристъпи ли наблизо обаче зоркото око на Стария припламва от 
ревност и изпраща зловещи предупреждения, Пети разумно се дръпва по-
далеч от сцените на създание. Нещо му подсказва – не му е дошло времето.

Епизод втори. Същият двор, малко по-късно, поглед от улицата. От 
вратата на къщата се появява Трифон и подвиква бодро:

Пети, пей!
Пети започва да кукурига, ще раздере неукрепналия си още глас, ама 

иска да направи кеф на младия си господар. Двуногите понякога изпадат в 
такива отношения. Но това не е всичко. Трифон протяга едната си ръка, а с 
другата я потупва и дума:

Пети, тук!
Пети, подобно на ловен сокол, каца на ръката му. След това, със същата 

парола, отива на рамото, а после и на главата на суверена си. След всеки но-
мер гушката на Пети се пълни с апетитен хонорар, старанието и лоялността 
трябва да се подхранват. Шумно се радва и Трифон, той е доволен от напре-
дъка на Пети в бойните изкуства, май нещо е замислил.

Епизод трети. Пак там, но слънцето вече се е вдигнало високо. Трифон 
долавя мерака на Пети и му хваща една по-опитна кокошка. Следва позна-
тото ни Пети, тук и малкият скача отгоре й. Тя не бяга, а Трифон взема 
една пръчка и охранява сцената на ръкополагане; люта ревност дере Ста-
рия, той кръжи наоколо като вихър и протестира против намесата на външ-
ни фактори в неговото патриархално общество.

След посвещението Трифон се оттегля доволен, но Стария това и чака, 
той подгонва Пети с всичката си ярост, в последния миг обаче малкият об-

Петър Доков • Страсти и неволи, на животни и на хора



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 595

лита плета и получава убежище в двора на баба Гина. След като е прокудил 
претендента за бащински права, Стария кукурига триумфално, нека ко-
кошките знаят кой петел пее в този двор. Трифон е седнал унил на дръвни-
ка, не е очаквал подобно развитие, едва с падането на завесата лицето му се 
затопля от коварна усмивка.

Епизод четвърти. Трифон издебва Стария, приклещва го на земята, по-
тупва го по гърба и зове:

Пети, тук!
Пети не чака втора покана. Скача настървено върху предтечата си, къл-

ве го яростно, наоколо хвърчи перушина, кръв се лее. Кокошките се правят 
на разсеяни, те знаят правилата на играта и ще вземат страна чак когато от 
битката излезе един неоспорим победител.

След минута Трифон преценява, че урокът е дал желания резултат и пу-
ска Стария. Той се озърта страхливо и с клатеща походка едва се промуш-
ва през плета в бежанското убежище на баба Гина, заема мястото на Пети. 
Отсам оградата Пети кукурига победоносно, сърдитата младост е победила 
дотегналия му стар ред.

Епизод пети. Революцията е победила, но сцената е досущ като в епизод 
първи, само дето властелинът не е в червена, а в бяла премяна. Кокошките 
си кимат мълчаливо и кудкудякат в хор – петелът е прогонен, да живее Пе-
тела. Правят плътен кръг около Пети, гледат го с обожание и всяка от тях 
каканиже от удобна близост една и съща мантра:

Коо-коо-ко, разположена съм, стига да ме пожелаеш; не припирам, ама 
не се бави много.

В дъното на сцената едното око на Стария гледа завистливо през про-
луката на стобора. Той се връща в родния двор едва когато мрака се сгъсти, 
не иска кокошките да гледат резила му.

След време от изгнание го избавя голямата тенджера. Всички си спом-
нят с благодарност неговата плодовитост, остатъци от пиршеството под-
хвърлят и на двора. От тях за Бог-да-прости си клъвва и Пети, след това се 
качва на бунището и тръби марша на падналите в борбата. Тъй било по бе-
лия свят, победителите са длъжни да покажат великодушието си; особено 
тогава, когато го нямат.

...
В наши дни Трифон разказва тази история охотно и весело, доволен е 

от своите отколешни подвизи. Настроението му обаче се променя, когато 
Зевзека го заяде:

Абе Трифоне, ти и сега ли ще насадиш крехкото петле върху кокошка-
та, или ще го сложиш в тенджерата вместо дъртия жилав петел!

Доводът звучи апетитно, макар и с намек за възрастова дискримина-
ция. Трифон обаче мълчи, повдига смутено рамене, разтревожен е от плъз-
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налите в махалата слухове. Ако им се вярва, като дете той излизал по ризка 
да шура на двора. Един път Стария тихичко го приближил, проследил па-
раболата на солената струя и го клъвнал по най-мъжествения му орган, без 
малко сакат да го остави. Ако това излезе истина, целият план на пиесата 
подлежи на основна ревизия – не върви някак си акт на пубертетно отмъ-
щение да се зачита за зряла революция на младите. А като нищо и званието 
Активен борец могат да му отнемат.

СВЯТ ШИРОК, ПАТКИ ВСЯКАКВИ

И тази история идва от Трифон, но сега той не е активен борец, а само 
си спомня какво е чул и видял. Е, има някои бледи петна в разказа му, но в 
такива случаи се намесва Зевзека и всичко идва на мястото си.

Да си дойдем на думата. Дворът на баба Гроздана е зад Трифоновия и 
излиза на тясна глуха уличка, по нея не ръмжат джипове с гологлави юна-
ци, не трополят и цигански каруци – предприемчивите люде не се оставят 
да бъдат сгащени в задънена улица.

Риск за пернатата стока на спомената наша баба няма. В ранни зори 
патките – в това село им казват гъски – излизат спокойно от двора. Те са 
свободолюбиво племе, но предпочитат да се движат в строй с гъша стъпка, 
свободата трябва да се брани. На главната улица оформят индианска ниш-
ка до тротоара, не искат да пречат на останалите участници в движението. 
На полето пък се разгръщат в триъгълно бойно ято, стратегия някаква май 
си имат.

Пред командата крачи наперен гъсок, досущ фелдфебел от армията на 
Негово Величество. Съзре ли хлапета с прашки или циганки с празни чува-
ли, източва шия и съска като усойница. Няма как човек да не го хване страх, 
пътят се разчиства мигновено, всички си спомнят: преди хилядолетия тъкмо 
гъските спасили Рим. Пернатата гвардия е със самочувствие на преториан-
ци – тя сваля и издига властелини. Във всеки случай храбрите гъски са благо-
дарни за дарената им свобода и вечер се прибират верноподанически у дома, 
а баба Гроздана ги учи да обичат родното с по една-две шепи житни отсевки.

 По цял ден гъските се шляят из селото и неговите околности, посеща-
ват благодатни и исторически места, къпят се във вадата и блатата, инспек-
тират казанката. Някой другоселец може да ги вземе за безгрижни клошари 
или безпризорна плячка. Нека не бърза, без съмнение ще сгреши.

...
Селото е напредничаво от стари времена, до първата революция в него 

работят с пълна пара осем заведения, пътуващи наши и чужди изследова-
тели свидетелстват:
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 Това се казва село, кръчми под път и над път.
Стига мерак да има човек и нещичко в джоба, ама и на вересия дават 

добрите кръчмари. Тази традиция продължава и днес, а в служба на храмо-
вете на свободното слово работи казанка с три големи казана, от тях ден и 
нощ цъцри пърцуца. Струйката е тънка и наглед вяла, но времето работи 
за нея. Изцедените до последна капка джибри изхвърлят в съседното дере.

Чуе ли училищната камбана, баба Гроздана грабва кошницата и тръг-
ва да радва децата. Какво ли няма в нейния преносим щанд – набучени на 
клечки захарни петлета, сладки фигурки със странни форми, шарени бас-
тунчета от карамел... И правен лично от нея локум, но него тя не продава на 
децата, той е със специално предназначение.

Кошницата се изпразня още през първото междучасие и чевръстата 
баба поема по други дела; придобитите монети е вързала в кърпа, а кърпата 
е скътала на сигурно място – в пазвата, кой луд ще посмее да тършува там. 
И този ден нещо я дърпа към Петко, казанджията, но след кратък размисъл 
се отказва; по-добре е да спре при Дончо, там гроздовата е по-стара.

В това село мъжете влизат в църквата само с краката напред, за жени-
те пък е непристойно да посещават кръчмите. За баба Гроздана това прави-
ло на важи, тя влиза в механата като у дома си и кашля деликатно, иска да 
прекрати цветистите реплики на играчите на табла и карти. Сяда свойски 
на служебната маса и разтваря бяла кърпа, а Дончо си знае работата – носи 
малки керамични чинийки и бабата нарежда в тях тънко нарязани локуми. 
На всяко резенче набожда клечка за зъби и кръчмарят отнася чинийките 
към играчите, а Гроздана прокламира високо:

Аз черпя всички; тези, които падат, да ми викнат едно юзче гроздова.
Номерът сработва и този път – победителите притискат победените и 

юзчето кацва пред баба Гроздана. Селските историци мълчат упорито, не 
ни казват колко пъти през този ден бабата е черпила компанията с локум.

...
Вечерта гъските на баба Гроздана се връщат необичайно весели и шум-

ни, забравили са и строй, и гъша стъпка – подтичват, преплитат крака и па-
дат в прахта. Гъсокът се засилва да възседне някоя женска, но пада подко-
сен на пътя. С последни усилия те стигат до родния дом и се тръшкат като 
мъртви пред портата.

Баба Гроздана е дочула шумотевицата и излиза да посрещне пернатите с 
житото тяхно насъщно, но е сащисана от картината – гъските, нейните гъс-
ки, не дават никакъв признак на живот. Покрусена, тя зове на помощ дяво-
ли и ангели, люто кълне неизвестния отровител.

Скръбта е голяма, но бабата е практична – спасява пуха на гъските, ще 
напълни някоя и друга възглавница. Скубе ги докато са топли, след това ги 
замъква до животинската яма и ги оставя там на лешоядите, нещо в нея й 
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пречи да долови мириса на етилов алкохол. Да, ама грозните птици не искат 
принесената жертва, усещат нещо нередно – около гъските витае живот, а 
това е против техните санитарни и вкусови норми.

...
В ранни зори баба Гроздана се събужда от познати гъши крясъци, ми-

сли си, че кошмари пак я гонят. Търка очи, ощипва се по кълката – хем 
боли, хем гъшият хор продължава. Излиза на прага и що да види – всички-
те гъски барабар с гъсока я чакат строени за закуска. Пак не вярва, отива до 
долапа и вади от него лимонадено шише, гаврътва една яка глътка и се връ-
ща на прага. Няма грешка, гъските не изчезват, протестират гладни, трезви 
и горди с голотата си, чакат законната си субсидия.

Баба Гроздана не знае да пее ли, да плаче ли. Вярно, животинките са 
живи и не залитат, ама депилираните им коремчета не са за пред хората. 
Пъшка тя изтерзано, а от устата й се откъсва стон на смирена вяра:

Помилуй ги, милостиви Господи! Те не знаят, че са голи!
Бабата е все още с бистра глава и знае, че нейните питомци са чисти и 

невинни като херувимчета, не знаят що е туй грях. По известни само на нея 
причини обаче тя решава да не търси носителя на греха, така или иначе Зе-
взека ще разтръби из селото:

Гроздана пие толкова гроздова, че и гъските й ходят пияни.
Тя въздъхва и се замисля, отново прагматично: Няма как да изкарат 

зимата горките без пухените си кожухчета, ще трябва да ги настаня в 
буркани.

Гледа тя към чувала с пуха и си мисли: възглавници си имам бол, ще го 
занеса на Петко, две-три шишета все ще се откъснат от тази скрънза. 
Още не приключила с тази си мисъл, в главата й светна гола като гъските й 
истина:

 – Ами те гъските са ходили на казанката и са гълтали там джибри! 
Ще му дам аз на това дърто магаре да разбере, никакъв пух няма да му нося!

Мълвата вече е стигнала до Петко, снощи в кръчмата само за това се го-
вори. Той още се превива от смях, но като вижда баба Гроздана придобива 
делови тъжен вид и обяснява съболезнователно:

Неопитният ми чирак взел, та изхвърлил на поляната джибри, дето са 
минали само един път през казана, сила голяма останала в тях; виждаш, и 
аз губя. Младо е момчето, да вземем да му простим.

Баба Гроздана обаче не е на два дни, тя чака компенсация за понесени 
морални и материални щети и вика колкото глас й държи:

Ти на твоето момче си му прощавай, но гъските са си мои; ти ми стори 
зарар, ти трябва да се бръкнеш в джоба. Десет кила гроздова ще свършат 
работа, стига да е ланшна. Иначе ей сега ще сляза при Дончо и ще викна ак-
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цизния и екополицая, те обичат локум и още не са вързали кънките. Ще те 
оскубят като клетите мои гъски.

Петко още не знае, че гъските са възкръснали и разперва немощно ръце, 
но вътрешно е доволен, очаквал е по-големи загуби. Баба Гроздана пък си 
тръгва с две тумбести дамаджани и по пътя си мисли:

Гъските в буркани, пухът на пазара, а и за гроздовата ще намеря мяс-
то. Да бях я кроила тази история, пак нямаше тъй изгодна да излезе!

 ...        
Историята си я бива, – не може да се сдържи Зевзека, – ама има грешка 

още в заглавието, в случай като този патка не се пише по този начин.
Къде е грешката? – настръхва авторът.
Зевзека не чака втора покана, започва направо:
Елементарно. ПАТКА. П, като патка; А, като унес, убежище, утроба; Т, 

като топло, почти горещо. Толкова стига, целта е ясна, пътят е начертан.

ЗАЙЦИ КАТ КИТАЙЦИ

Стига съм се ровил из чужди дворове, бунища и кахъри, време е се спра 
малко у дома и при себе си, и тук кипяха страсти и неволи.

Патки в нашия двор нямаше – нито някакви, нито всякакви. Кокошки 
и петли имахме, но с тях не споделях радост и тъга; просто не се месех в тех-
ните семейни истории, имах си собствени проблеми. Яйцата бяха друга ра-
бота, с тях пазарувах скришом от мама – цигари и бонбони за мен, ракийка 
за баба, оставаше и за по някое лукче или локум. Всичко това излезе ная-
ве след вероломно предателство и нарочна ревизия, яко го отнесох. Преди 
това мама имаше несломима вяра в мен, голям късмет съм носел с кокош-
ките – даваше ми да насаждам квачката, от 12 яйца излизаха 12 пиленца. За-
пъртъци при мен нямаше, такъв рекорд не може да се счупи.

Успехите с перушаните ме подсториха към друг бизнес – да развъждам 
зайци. От историята или биологията знаех, че те избягват да снасят яйца, но 
затуй пък се множат като китайци. Дълго молих мой по-голям братовчед да 
ми даде две животинки за новото начинание, накрая той кандиса; не помня 
каква точно бе далаверата, но вече имах две зайчета, от тях чаках потомство 
и благоденствие.

Като писани яйца ги гледах, водата им сменях без подкана, час по час 
им носех прясна люцерна и какви ли не още лакомства. Мама не ми позво-
ляваше да им давам моркови, те били за нас, хората. Аз обаче я издебвах 
кога отива при комшиите и ги гощавах, ама следите остават, пак го отнасях.

От уличните остроумия вече знаех: след шестия месец зайците започ-
ват седмия и нещо по-важно – размножаването и свързаните с него интим-
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ни процедури. Месеците се търкаляха неумолимо, станаха седем, осем, де-
вет, а при моите питомци няма никаква поведенческа промяна. Дъвчат си 
те моите деликатеси в двата ъгъла на клетката и се гледат с тотално безраз-
личие, не проявяват никакъв стремеж към социално общуване. Да не гово-
рим за някакво познаване в библейския смисъл на думата, без което възро-
дителният процес е немислим.

По неволи задминах кир Михалаки – не му стига на магарето краста-
та, ами и децата го задяват. Приятелите все по-често ме питат още ли нямам 
заешко потомство? Хем питат, хем се усмихват дяволито, усетих аз някак-
ва подмолна игра, май знаят нещо; дойде ми на ум и зевзешката природа на 
моя братовчед, какъв ли номер ми е скроил?

Споделих съмненията си с баща ми и мистерията бе разкрита за нула 
време. Той не бе ни ветеринар, ни детектив, но също се облизваше за заеш-
ко. Погледна там, където трябва да се гледа и установи крайната и решава-
ща диагноза – и двата екземпляра са мъжкари. Заешко имаше още същата 
вечер, ядох и аз с апетит, чувствах се измамен. Не можех да сторя нищо на 
измамния си братовчед, отнесоха го скапаните му зайци.
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ИВАН СТАНКОВ ЗА ВАСИЛ ПОПОВ –  
С ИЗВОЮВАНАТА РАВНОПОСТАВЕНОСТ ПРИ СРЕЩАТА ИМ

И в тази монография на Иван Станков стилът му е все тъй заразителен, на-
лагаше се да си отдъхвам от низа от изненадващи открития, от брилянтния 
изказ и точните попадения в анализа (в последната третина дори се поя-
вяват безсказуемни следизреченски конструкции). Написано за наслада и 
главоболно за обобщение. Затова за представянето тук ще тръгна през про-
сото на метафорите или ще сгазя цъфналата ръж в нивата на Джени, за да 
кажа на вас, бъдещите й читатели: Купете си още сега литературоведската 
версия на „Красавицата и Звярът“. Пояснявам – Красавицата е българската 
литература, а Звярът е Васил Попов.

Всъщност аз заставам пред вас по отдадена чест на участник в литера-
турния процес като белетрист и затова моята критическа способност е под 
съмнение. Нагърбен с годините, отчасти ще компенсирам със спомени, за-
щото принадлежа към поколението, което навлезе в литературата при раз-
цвета на късия разказ през 60-те години. В монографията това десетиле-
тие е специално уговорено като изключително за българската литература 
на ХХ в., започнало от края на 50-те и завършило с появата на „Корените“ 
през 1967 г., когато според Иван Станков „антагонистът изчезва“ (годината 
и тщеславието ме подтикнаха да призная, че тогава за пръв път се появих в 
„Литературен фронт“ с благословен от Йордан Радичков псевдоним под не-
лошото заглавие за разказ „Място за президента“).

Поетите от моето поколение обичаха Атанас Далчев (за да се разграни-
чат от кресливостта на априлците), ние, белетристите – Васил Попов. По 
възраст и поява в литературата можеше да бъде един от априлците, но нито 
те го брояха за свой, нито пък той искаше да е техен. По този въпрос имам 
неговото предупреждение: Белетристът не е за групи! Ако го продължа – 
белетристът не стои добре дори в групов портрет.

И като един от това поколение, което обичаше Васил Попов, аз се опит-
вах да се домогна до него. През 1972 г. го срещнах в Дългопол. Беше с Мария 
Русева, която година след смъртта му направи великолепния документа-
лен филм „Зеленият тръбач“. После се срещахме в Търново и в София, все 
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по повод, не съм се обръщал към него с „бай Василе“, но съм бил на маса, в 
разговори, които приличаха на „уроци“, а три вечèри са ми паметни. И без 
да ми беше дадено да станем приятели (пречеше разликата в литературния 
ръст), по това време и точно на днешната дата, 12 октомври, преди тридесет 
години аз загубих приятел. Затова колчем ми паднеше, завръщах годните от 
моите колеги и приятели към паметта за майстора на „Трите варела“, с охота 
участвах в обсъждането на дисертации, студии и книги на Виолета Русева, 
на Иван Радев, на Иван Станков, на Сава Василев. Общо всички от катедра 
„Българска литература“ имат значим принос за живата памет за Васил По-
пов в днешната българска литература. А с тази монография Иван Станков 
изказа всички ни, за да отбележим по начин, който ни прилича, тридесетго-
дишното послесмъртно битие на Васил Попов. Всъщност сега той щеше да 
бъде осемдесетгодишен.

Страхът от равното и повторението „разтреперва“ всеки, който се кани 
да каже нова дума в изящната словесност или за изящната словесност, а с 
увеличаването на разстоянието по пътя през годините той се надгражда с 
трептенето на душата да не би да забравим да кажем навреме: Оставете бал-
кона отворен! И в същото време съвсем неправомерно се усилва гладът по 
приятелското кимване: Получи се... Още повече, когато не се е получило, и 
аз, и той го знаем.

Осъзнавайки риска на досадата у онези от вас, които са слушали при 
обсъждането и защитата следващите редове, ще ги повторя – те съответ-
стват на поетото задължение да представя монографията. В първата от че-
тирите й глави е направен собствен прочит на документите за времето на 
Васил Попов, във втората е въведен особен похват при прочита на рецен-
зиите за първите книги на Васил Попов – „отрицателните стойности“ в тях 
се поставят в скоби, пред които е изнесен очевидният след време минус. 
Така всъщност е показано, че още с появата си „зверското“ е разпознато и 
защото осъзнато е въведено от Васил Попов (надградено върху доброто по-
знаване на литературата ни, а не донесено от пазвите на обожавания хай-
душки Балкан). Тази „математика за начинаещи“ в трета и четвърта глава е 
заменена от „физика и музика за специалисти“, но освен техните термини 
са употребени кодовете и на други точни науки. Припомням с упоение, без 
да цитирам в кавички – опитомяването на литературния герой по време на 
споменатото десетилетие става чрез извеждането от екваториалните горе-
щини на изкуствената му свръхположителност и завръщането му в умере-
ните географски ширини на художественото разнообразие. Ето и друг при-
мер, пак „географски“ – процесът през 60-те години в прозата се представя 
като разпокъсване на романовите масиви върху картата на жанровете и за-
местването им с малките неугледни парцели на късия разказ. (Как да не се 
възхитиш от това леко намигване да не се вземаме толкова насериозно, ко-
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гато правим литература или четем казаното за нея!). От „невъможния три-
ъгълник“ в математиката се стига до излизането извън възможното лите-
ратурознание с помощта на други точни науки (Иван Станков не само се 
радва на Звяра, той и иска да прилича на него), но анализът става „бесен“ 
след подреждането на осемте двойки герои в романа „Низината“ като осем-
те тона на една октава и е точна илюстрация на твърдението на Иван Стан-
ков (тук цитирам точно): „Отглас от релативизма като нов тип познание, 
полифонията не е нещо повече от пренасянето на неговите принципи в ху-
дожествените конструкции.“ Довършителна работа у читателя не е предви-
дена, всичко казано се превръща в безспорни аргументи, дори когато са съ-
проводени с уговорката „може да е случайно“. Така донякъде е спестено и 
възхищението ни – вярно е, макар че никой не го е видял до Иван Станков.

Мислех, че само в етнологията птиците пеят, за да изпълнят стражевите 
си функции, а се оказа според монографията, че и в прозата на Васил Попов 
те имат някакви по-други задачи и се питам къде и за кого птиците пеят, за 
да хранят не ума, а сърцето. И недоволствам от себе си, че неподготвен съм 
заварил Васил Попов при „Свинефермата“ и „Безкрайните пътеки“ (двата 
крамолни разказа) и такъв неподготвен съм го надживял. И се утешавам с 
едно важно откритие на Иван Станков, което отделих за себе си. По инту-
иция усещах, че прозата на Васил Попов притежава едно особено качество 
– „фронтална атака“, съответна и на характера му, защото, ако не го въвли-
чаха по принуда в литературните войни, той сам доброволно се втурваше 
в тях. Монографията ми показа същинската й природа – тя е нацелена към 
преодоляване на традицията чрез заложеното в нея, а не чрез заобикаляне-
то й, обслужващо светлата жажда по цялостност на българското битие. От 
тази гледна точка Васил Попов изцяло се вписва в българския начин на раз-
казване, приключвайки един значителен етап от неговия развой.

Да се върнем към зададения ключ чрез Красавицата и Звярът. Появил 
се като чудо, възприето като чудовище от литературата, което опитомя-
ват, като го признават (предимно в изговореното слово) за Флагман (при 
флотилия в морето) или за знаменосец (и още по-красноречиво звънна от-
роненото от Йордан Радичков признание в обръщението „Бай Василе“ в 
предисловието към „Слънцето на Грузия“), сега в монографията на Иван 
Станков. Той се завръща още по-застрашителен от някога за средностатис-
тическата художествена словесност – виждахме айсберга, сега изплува са-
мият ледник!

Анчо Калоянов

Анчо Калоянов • Писмо до приятел
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Иван Ставрев на 70
  
     
А п О С ТО Л Е *

ВЧ Е Р А

Със вързани ръце по-страшен стана
за скритите в засада покрай хана.
Сега стоиш все тъй – 
с ръце завързани,
с развързан дух,
с нозе в земята вбити.
Земята,
що духът ти прокопити.

Д Н Е С

От портрети и паметни камъни
гледаш строго и страшно, Апостоле.
Тежки думи – от упор изстреляни.
Чуйте, селяни!
Братя в протрити потури –
който тежките пранги свали от нозете ни,
той хомот на врата ни ще тури.

У Т Р Е
         
Ето ни. Дойдохме, Дяконе,
прошка да искаме.
Прав беше, Дяконе, само че ние,
от топовния гръм на Свободата ли,
или от последното мощно „Ура!“,
оглушахме, Апостоле, та –
пияни от Свободата –

Юбилей

* Чуйте авторовия рецитал на тези и други стухотворения в рубриката „Аудио-
граф“ на диска-подарък към алманаха.
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забравихме твойта заръка и...
                  предупреждение.
Че ни трябва сега не смирение,
                 а помирение.
Не големи уста,
            а големи сърца.
Не предателства,
не делба,
        не богаство,
                 а братство.
Дойдохме, Дяконе, да поискаме още
                          лек и съвет.
Но, вече се питам,има ли, Дяконе,
                  лек за продадена съвест!?!

За буквите •
Худ. Кирил Мескин

алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Иван Ставрев • Поезия
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Писмо до приятел
27.10.2011 г.
В. Търново

Скъпи Владо!
Пиша това писмо дни преди да предадем броя в издателстовото и се на-

дявам да кажа вкратце онова, което ме е следвало във всичките ни разго-
вори. Доста време вървим рамо до рамо, макар и далече един от друг – ти 
в нашата Варна, аз в старопрестолния град, близо до корените на баща ми. 
Сигурно така е трябвало – да се върна близом до миналото на родителите 
си. И на техните родители. Към годините, когато все още не са знаели какво 
е море... Ти знаеш достатъчно за последното. И китарата ти знае, и песните 
ти, но май не си му първи приятел, ако се съди по навиците да плажуваш 
край него. Такива изглежда нямаш. Да не говорим за подводни съешавания 
с водата и гледките. Но си го преплувал песенно и поетически. Така могат 
малцина. И при това свое плуване си намерил един красив пристан, на кой-
то писателят Коста Радев суши мрежите и чака своите приятели пред везде-
същата бутилка с мастика.

Научих много за теб от стиховете и песните ти. Не ти написах юбилей-
но писмо в очакване на други, по-обикновени и по-откровени неща от юби-
леите. Зная, че за теб стиховете и музиката са начин на живеене. Албумите, 
които записа и изпрати на многобройните си приятели и непознати слуша-
тели, са част от дълбокото ти родство със света на изкуството. Благодаря 
ти, че изпя толкова оригинално и вдъхновено словата на старобългарски-
те ни писатели. Че „преведе“ на езика на модерността уникалната култура 
на някогашните българи и така доказа, че няма старо и ново – има талант, 
мъдрост, универсални стойности. Стиховете ти са закърмени с човещина – 
послания към образите на родители и прародители, израз на синовна при-
знателност и очакване за бъднина, в която ще срещнеш гласовете на собст-
вените деца. Ако ли не – на децата на литературата. Последната има свое 
мнение за роднинството. Родословните й дървета пият вода от други коре-
ни. Ти знаеш, че който е пил от светената вода на словото завинаги е останал 
жаден. Недоситен на хубавото, без което животът е най-обикновено, скуч-
но пътуване към смъртта... У теб непрекъснато говорят двама души, звучат 
два гласа. Твоята двумирност – на поета и на композитора, на четеца и на 
певеца – напомня онази древност, в която музиката и словото са били не-
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разединимо цяло. Напомня великата хармония на вселената, в която земно 
и небесно са се черкували в една църква... Зная още, че обичаш руската ли-
тература, руската песен, особено руските бардове. Изпълнени от теб, позна-
тите уж песни на Висоцки и Окуджава звучат по-иначе. Звучат по нашенски 
преживяни, но и като у техни величества. Да не забрая за преводаческия ти 
талант. Езикът на руските поети е и езикът на великото страдание. Поради 
това и на великото откровение. Мнозина от големите руски поети стават 
жертва на режима. На онази преиначена до неузнаваемост илюзия, разоча-
ровала милиони хора по света. Няма по-жестоко нещо от изродената меч-
та. Благодарение на ужасния ХХ в. стана ясно, че уж радикално различни 
идеологии като фашизма и комунизма са мътени в едно гнездо. Въпреки 
това човекът е сътворен така, щото да воюва с несправедливостта... Наше-
то поколение попадна във водовъртежа на промяната. Онази, при която не 
само свободата на словото и мисълтта наливаха кураж, за да се изправят в 
истинския си ръст, но и която прекрои представите на модерното човечест-
во за добро и зло. Аз не зная дали човечеството от това спечели, или изгуби. 
Във всеки случай нищо вече не е същото. Един полски нобелист, доживял 
новите времена, прозря и безпощадно призна, че великата епоха на писате-
лите си е отишла. Писателят престана да бъде институция, авторитет от по-
следна инстанция – владиката, чиито глас паството следва безусъмнително. 
Да, на Изток Чеслав Милош обяви края на мита за Писателя. Когато през 
ХХ в. четяхме Маркес, знаехме достатъчно за съдбата на генералите и пъ-
клената самота на властниците. Достатъчно ще рече и различно – във все-
ки случай не същото, което се опитваха да ни втълпят политиците. Тогава 
една новела или роман имаха тежестта на присъди – днес непосилни и за 
най-могъщите демокрации. А ето на, и нашето общество се научи на кръв 
и съмнаниея. Не виждам сега да има нужда от словото на писателя. Да гле-
да на него като на откровение. Сигурно и не трябва. Щом човекът е друг, ще 
се смени и дрехата. Може би Борис Христов много рано, още преди двай-
сетина години разбра, или предчувства това. И се оттегли достойно в един 
географски ъгъл на България. За да го направи невидим център. По своему 
ти направи същото, но в един от най-големите и най-шумни градове. В гра-
да на главоломните промени, на всевъзможните пришествия и многоброй-
ните езици. И докато Варна строеше Вавилонската си кула върху пясъка на 
времето, ти предпочете да следваш добрата стара пътека, която само за миг 
поспираше на брега и продължаваше към хоризонта, отвъд морето.

С тези думи искам да те излекувам от болката, която си натрупал пора-
ди вероломствата на себеподобните. Хабене на сили, разнищване на тела, 
на духовна тъкан е това страдание. Но се възпирам, защото се сещам, че 
май предълго го заповядвах на себе си. При това без особен успех. Сега съм 
убеден, че остаряването не е за всеки. На някои просто не им отива. Дори 

Сава Василев • Писмо до приятел
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когато неистово стискат перото. Колкото повече трепери ръката на гузния 
и бездарния, толкова повече издайнически капки мърсят листа и закриват 
смисъла на думите. А ти показа, че времето не ти е господар, когато иде 
реч за вдъхновение, за изкуство. Знаят го и твоите руски приятели. Както 
и приятелите ти във В. Търново, на които, слава Богу, напоследък по-чес-
то гостуваш. Какво повече. Онези, които трябва, виждат какво правиш за 
литературата и културата на Варна и на страната. Знаят го поетите, писа-
телите, издателите. Както и редакторите на „Света гора“, „Съвременник“, 
„Пламък“, „Везни“. Знаят го всички, които вече толкова години вечер подир 
вечер влизат в залите на Радио Варна, на галериите и творческите домове, за 
да присъстват на твоите Рождественски и Великденски празници. Малцина 
имат таланта да забелязват и да организират. Да дават път на талантливия 
и скромния – посредственият и суетният сам ще се провре през прозореца. 
Ето защо вярвам, че това писмо няма да ти каже повече от знайното за теб. 
Но си струва да го изрече. А то е, че имаш голямо сърце и талант – повече 
от това на осенения не му е нужно.

  
Оставам твой приятел!

Сава Василев

Сава Василев • Писмо до приятел
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Павел Петров 
магистрант по Литература и култура на славянските народи

БИТИЙНОСТ И ЕЛАСТИЧНОСТ. 
зА НЯКОИ пРОЕКЦИИ НА БИОГРАФИЧНАТА пАРОДИЙНОСТ 
И НАЧИНИТЕ НА ФИКЦИОНАЛНО пРЕОДОЛЯВАНЕ

Литературата е един от аспектите на човешката 
необходимост от творчество пред лицето на хаоса.

 Нортръп Фрай

Бруно Шулц е един от най-видните представители на полския модернизъм в го-
дините между двете световни войни. Художник и писател, прекарал почти целия си 
живот (с изключение на няколко кратки пътувания) в родния си Дрохобич (днес част 
от Украйна), Шулц е автор на творчество, чиято космополитност надхвръля грани-
ците на провинциалния затвор. В графиките му преобладават мазохистични мотиви, 
съчетани с философски алюзии и нюанси на демонизъм. Насочил се сравнително късно 
към литературата, Шулц създава около трийсет разказа, обединени в две издадени 
преживе книги: „Канелените магазини“ и „Санаториум „Клепсидра“. Литературният 
му стил се отличава с преплитането на биографичност и митологична образност, 
липса на ясно откроена фабулна линия за сметка на изявена описателност и дълги 
елипсовидни изреченски конструкции. Шулц става жертва на нацистката окупация, 
застрелян от гестаповеца Гюнтер на 19-и ноември 1942 г. на улица в родния му град. 

Как творецът чете реалността? Как се осмисля актът на създаване в контекста 
на личната биография? До каква степен формирането на творческото съзна-
ние е свързано с експлоатация на житейската действителност? Под влиянието 
на какви фактори се осъществява преносът от биографично към литературно? 
Компромис или компрометиране на своята социална идентичност е писате-
лят? Представените въпроси са малка част, безкрайно ограничена съвкупност 
от всички въпроси, заставащи пред читателя на Шулцовата биография. И все 
пак поставянето им в началото на настоящия текст е напълно съзнателно. Би-
ографията на Шулц е едновременно извор и пресечна точка на проблемите, 
които тези въпроси пораждат. Заедно с това голяма част от мотивите, образи-



610 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

те, идеите в творчеството на Шулц могат да бъдат интерпретирани с оглед на 
предварителната им биографична съотнесеност.

Започваме от почти произволно избран биографичен пример. През есента 
на 1940 г., повече от година след избухването на Втората световна война, Шулц 
бива поканен от редакторите на известен полски журнал за сътрудник. След 
известни колебания писателят изпраща до редакцията на списанието свой раз-
каз. Сюжетът бил свързан с деформирания син на обущар, който след дефор-
мацията удивително приличал на обущарски стол. Изпратеният откъс бива 
отхвърлен от редакторите, като един от тях формулира доста ясно причината 
за отказа с думите: „Ние нямаме нужда от повече Пруст-овци.“( „we don’t need 
Prousts“)1. Едва ли има нужда да коментираме тежкия шок, който изживява пи-
сателят след подобна категорична оценка. Внимание заслужава обаче написа-
ното от Шулц в писмо до негова близка приятелка на име Ана Плоцкиер. Ето и 
кратък откъс от него:

Бях поканен чрез писмо от „Нови хоризонти“, журнал, под 
редакцията на (Ванда) Василевска. Но какво да напиша за тях? 
Осъзнавам все повече и повече колко отдалечен съм от истинския 
живот и колко трудно разбирам настроенията на тези времена. 
Някакси всеки друг е намерил предназначение, докато аз съм оста-
вен вън на студа. Причина за това е липсата на еластичност и 
отказ от компромис, с които не се гордея.

I was invited by personal letter to associate myself with „New Hori-
zons“ a journal in polish edited by (Wanda) Wasilewska. But what could 
I write for them? I grow more and more conscious of how remote I stand 
from real life and how little I understood the mood of the times. Somehow 
everybody else found an assignment but I am left out in the cold. It comes 
back from a lack of elasticity and a refusal to compromise, of which I’m 
not proud. 2

Една ключова дума намира своето място между цитираните редове – елас-
тичност. Трагичното за самия Шулц очевидно е в нейната липса. Трагично би 
било и за всеки един от останалите „пруст-овци“, защото едва ли Шулц е един-
ственият пример за творец в полската или коя да било друга литература, изгу-
бен в търсене на своето време. Но е без съмнение е един от най-драматичните. 

Непрестанно разгръщащото се фикционално е в реципрочна зависимост 
със стесняващото се битийно. Написаното е дотолкова приложимо за Шулц, че 

1  Цит. по Ficowski Jerzy, Regions of The Great Heresy, New York, NY, 2003, с. 224. Тук 
и в следващите цитати съм предпочел английското издание на Regiony wielkiej herezji 
i okolice поради факта, че английското издание е по-разширено от полския оригинал. 
Същото се отнася и за Księga listów (Letters and drawings of Bruno Schulz). (Б.а.)

2  Пак там, с. 130.

Павел Петров • Битийност и еластичност
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би могло да бъде обозначено като мото на настоящата глава. От друга страна, 
приемането на еластична форма на поведение би означавало признание, място 
във времето и най-вече – намиране на приют за и без друго уморения от ду-
шевни скитания творец. Проявите на творческа или поведенческа мимикрия 
биха довели и до безпроблемно публикуване и изписване със златни букви на 
съответното еластично име в хрониките на националната литература. Не и 
при Шулц. Изглежда почти патологична тази негова липса на еластичност, от-
казът от компромиси и позиции „за сметка на...“. От толкова много Обетовани 
земи се отказва този писател в своята тиха издръжливост. Подобно поведение, 
още повече в едни от най-смутните години на полската история, води до почти 
пълна обреченост. В „игрището на бога“3, каквото без съмнение е била Полша 
в годините между 1918 и 1945 г., заемането на роли е било стратегия за оцеля-
ване. Прикрий се, докато студът отмине! Но как би могло да е валидно това за 
автор като Шулц, според който „студеният тежък и неприветлив ден е пълен 
с проза“. Поредната периферна позиция. В случая е нужно разбиране за пове-
дението на Шулц не като актьор на сцената на живота, а като медиатор между 
две граничещи си сфери на съществуване: битийност и фикция. Реалността 
привлича Шулц единствено като извор на фабули. Литература в различните си 
форми е жива материя, тя живее и обитава деня, а в този смисъл едно откъсва-
не от живота е повече от недопустимо за твореца. Раждането на литературния 
дискурс за Шулц става посредством т.нар „банкрут на реалността“4 Следова-
телно, самото разглеждане на проблема за т.нар еластичност е част от процеса 
на биографично-творчески пренос.

Пример за поредната житейска ирония може да бъде изведен и във връзка 
с времето на издаването на първата книга на Бруно Шулц – „Канелените ма-
газини“. Началото на 30-те години се оказва тежко време за писателя в личен 
план. През 1931 г., само три години преди издаването на „Канелените магазини“, 
майката на Шулц – Хенриета – умира. Няколко години по-късно, през 1935 г., 
по-големият брат на Шулц – Изидор, също умира от сърдечен удар. Тъкмо 
между тези две житейски катастрофи се появява и първата книга на дрохобич-
кия писател – „Канелените магазини“ (1933 г.). Моментът на дълго очаквания 
литературен успех се случва на фона на две големи лични трагедии в живота на 
Шулц. Поредното лице на иронията, поредното застопоряване на периферията 
– между скръбта и полученото професионално признание. Животът на Шулц 
е изпълнен с примери на жестока симетрия и контаминации между взаимно 
изключващи се фактори. Случващото се постоянно напомня на древногръцка 
трагедия, в която олимпийските богове си играят с човешката съдба и хората 
като с марионетни кукли. По странен начин обаче се проявява рефлексията от 

3  Прави се аналогия със заглавието на написаната от Норман Дейвис история на 
Полша със заглавие: God’s playground: A History of Poland (Игрището на бог. История на 
Полша) – бел. авт.

4  Определението е използвано в едноименната книга на Йежи Спейна – един от 
видните познавачи на Шулцовото творчество: вж. Speina, Jerzy Bankrucstwo Realności. 
Proza Brunona Schulza., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań, 1974.
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подобни гранични позиции при твореца Шулц – той сякаш успява да извлече 
дивиденти за своя вътрешен свят след всеки отказ от живота. В никакъв слу-
чай обаче не трябва да считаме това за някаква форма на отричане от дейст-
вителността. Зараждането на творческа креативност при Шулц е свързано с 
конфронтация, но не и с отричане на житейската реалност. Погрешно би било 
мнението, че творческото Аз е в противовес на битийното, тъй като това би оз-
начавало взаимно изключване на две личностни реализации, които всъщност 
се нуждаят една от друга. Външният свят за Шулц е трамплин за отскачане в зо-
ните на трансцендентното, непрофанизирано вътрешно съществуване, но тези 
две битиета не са взаимно отричащи се. Самата конфронтация като форма на 
креативен стимул се проявява по-скоро на едно дълбоко вътрешно ниво. Става 
въпрос за конфронтиране на вътрешни елементи, дилеми на вътрешния Аз и 
съперничещи си подсъзнателни пропозиции. Ето какво споделя в свое писмо 
Шулц за връзката между битийност и творчески акт:

Изглежда, че животът е важен за мен единствено като мате-
риал за артистична креативност. Моментът, в който не мога 
да използвам живота креативно, той се превръща или в ужасен 
и опасен, или в морално безвкусен за мен. Да поддържам любопит-
ството, творческия импулс, да издържа на процеса на превръщане 
в стерилен, на скуката – това е моята най-важна и най-подтис-
каща задача.

It seems to me that the world life, is important for me solely as mate-
rial for artistic creation. The moment I cannot utilize life creatively – it be-
comes either terrible and dangerous, or morally vapid for me. To maintain 
my curiosity, the creative impulse, to resist the process of growing sterile, of 
boredom – this is my most important and most pressing task. 5

Изкуството като стимул на живота. Пречупена през призмата на творче-
ския поглед, реалността се разкрива в истинската си същност, оживява в ис-
тинските си форми и се отърсва от сънната си застиналост. Животът е театър, 
който се играе при спусната пред очите ни завеса. Шекспиро-Шулцовска па-
рафраза. Цитатът ни връща към проблема за еластичността, тъй като очевидно 
трудностите за Шулц настъпват тогава, когато животът не се поддава на фик-
ционален пренос. Лишен от своята маргинална позиция, творецът се оказва 
в състояние на постоянна житейска безизходица. За разлика от литературата, 
където Шулц пише с напълно изградена философия, дотолкова, че сам допуска 
частични стълкновения воден от знанието, че може да установи контрол над 
тях във всеки един момент, то в социалната си действителност той е подвластен 
на случващото се. Нека се върнем към част от горепосочения цитат: „Момен-
тът, в който не мога да използвам живота креативно, той се превръща или в 
ужасен и опасен, или в морално безвкусен за мен.“ Включването на глагол като 

5  Цит. по Ficowski Jerzy, Regions of The Great Heresy, New York, NY, 2003, с. 195.
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„използвам“ създава усещане за привидна сигурност и контрол. Във втората 
част обаче истината е разкрита. Шулц е жертва на битийното. Нещо повече. 
Съдейки по биографията му, винаги е бил в подобна подчинена позиция – от 
детските години, когато по волята на съдбата се подвизава в крехко, болна-
во тяло, превърнало обитателя си в пленник на майчините грижи и обект на 
подигравки от страна на връстниците, до последните дни от живота, в които 
неконтролируемата реалност заплашва дори автономията на творческия акт. 
Ситуацията му напомня тази на Йозеф К. – героя на Кафка от „Процесът“, кой-
то е в постоянен плен на жестока социална пародия. Достигаме до парадокс: от 
една страна творецът Шулц доминира в своята демиургичност, от друга обаче 
той е в зависимост от външния свят. Отговорът е свързан с примиряване на 
противоречията. Всъщност тях никога не ги е имало. Механизмът е следни-
ят: Шулц използва, бидейки използван. Казаното звучи твърде мазохистично 
и едва ли са малко тези, които смятат подобно поведение за унизително. Не и 
Шулц. Това, което други оценяват като компромис и принизяване, Шулц пре-
връща в основен принцип, съзнателно избрана творческа роля. Да, Бруно Шулц 
е бил мазохист – в житейското си поведение, в литературата си, в рисуването 
си. Но наслаждението от болката в случая не трябва да се разбира като самоцел, 
а като избран поведенчески акт. В момента, когато творецът се изправи пред 
необятността на трансцендентното, той трябва предварително да е разрушил 
всяка бариера, да е подвластен на собствената си слабост и нищожност, за да 
остави Реалността да премине през тялото в своята цялост. Едно доминира-
що съзнание не би могло да приеме подобна позиция и би я отхвърлило като 
немислима. Не и съзнанието на Шулц, което я превръща в творческо кредо и 
житейска философия. Гледано от тази перспектива, противоречие между би-
тийно и творческо начало никога не е имало, тъй като става въпрос за едно 
съзнателно самоподчинение. Принуден е да го признае дори Витолд Гомбрович 
(един от най-близките до Шулц писатели, негов личен познат), чието име става 
нарицателно за непокорност в полската литература. В третата част на дневника 
си авторът на „Фердидурке“ пише:

 
Бруно беше човек, който понижаваше себе си. […] Беше мазо-

хист – непрестанен, необуздан, това се чувстваше в него без по-
чивка. Не, този не беше подвластен. Гном, мъничък, с исполинска 
глава, като че ли уплашен повече от необходимото, за да се осмели 
да живее, беше изхвърлен от живота, крадешком се промъкваше 
към неговите странични полета.6

Bruno był czlowiekem, który wypierał się siebie […]. I on był maso-
chistą – nieustannym, nieposkromionym – to się czuło w nim bez przerwy. 
Nie, ten nie nadawał się do panowania. Gnom, małenki,olbryzmiogłowy, 
jakby zanadto zalękniony, aby odważyć się na istnienie, był wyrzucony z 
życia, przemykający się chylkiem na marginesie.

6  Gombrowicz W., Dziennik 1961-1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1997, с. 11.
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Според Гомбрович Шулц живее по белите маргинални полета на живота, 
отхвърлен и неспособен да се приспособи по какъвто и да било начин. Забеле-
жете, писателят използва една твърде характеристична и дефинираща личност-
та на Шулц дума като „промъкващ се“(przemykający). Промъкването характери-
зира не само социалната идентичност на дрохобичкия творец, но и процеса 
на пренос: Шулц промъква биографичното през границата, за да го съживи в 
нови форми, да го „митологизира“. Шулц сънува реалността в творчеството 
си, превръщайки профанното в сакрално, преходността в непреходност, само-
тата в полет на духа, безвъзвратно загубеното във възкръснало за нов живот. 
Смалявайки се за живота, той се космополитизира в творчеството си и всичко 
това бива разиграно като цялостно оттрениран и постоянно повтарящ се меха-
низъм. Битийните и творческите прояви са в състояние на взаимна употреба. 
Процесът на създаване на творчеството е свързан с преекспонирането на би-
ографичната памет. По този начин и жанровото дефиниране изцяло в сферата 
на фантастичната литература е неприемливо. Присъствието на фантастичния 
елемент в творчеството на Шулц е резултат от първична биографична рефле-
ксия. Литературата на Шулц трансцендентализира преживяната социална 
действителност, подлага я на интензификация и съзнателно деформиране, но 
фантастичното никога не е самоцел. 

Нека да вземем конкретен пример. В последната година на гимназиалното си 
обучение (1910), Шулц, заедно с цялото си семейство, напуска своя дом – къща, 
разположена на градския площад в Дрохобич. Семейство Шулц се премества в 
жилище, принадлежащо на Шулцовата сестра Хана, която живее там със своя 
съпруг и дете. През същата година Хана ражда своя втори син – Зигмунт. Съби-
тието е запечатано от Шулц в един от ранните му разкази – „Юлска нощ“:

Летните нощи ми се откриха за първи път в годината на ма-
турата, през ваканцията. В нашата къща, където поради отво-
рените прозорци се кръстосваха повеите, шумовете и блясъците 
на парещото лято, се настани нов обитател – мъничко, мусещо се 
и скимтящо създание, синът на моята сестра.7 

Биографичното начало е само първа стъпка, последвана от разгръщането 
на фантастични описания и митологични асоциации до онзи момент в края на 
разказа, когато повествованието се завръща отново към асоциация с биогра-
фичната рефлексия:

В зирката на вратата за съседната стая светеше златна 
струна, звънка и лека като съня на пеленачето, което капризне-
чеше в люлката.8

7  Шулц, Бруно. Канелените магазини, пр. Магдалена Атанасова, София, 1990, с. 
192.

8  Пак там с. 96.
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Използвайки съжденията на германския феноменолог Едмунд Хусерл,9 мо-
жем да потвърдим с горепосочените примери, че творческият процес при Шулц 
е разтваряне на битието в съзнанието. Става въпрос за едно съзнателно ин-
тровертизиране на битието, което се превръща в мотив за творческата креатив-
ност. Външните възприятия биват съзнателно деформирани от гледната точка 
на една нова сетивност. Извеждането на подобен творчески принцип при Шулц 
има своята психологическа мотивация, тъй като самото маргинално поведение 
е резултат от психологическа рефлексия, за разлика от обсъдената вече еластич-
ност, която е социален аспект. Шулц твори „на ръба“ – застанал по перифериите 
на своето съзнание писателят пречупва всяка битийна конкретност. Събития, 
спомени, впечатления преминават през една своеобразна „маргинална мембра-
на“ по пътя си от битийно към творческо осмисляне. Подобно пренасяне не до-
пуска прояви на еластичност и компромиси от страна на маргиналния създател. 
Тъкмо по тази причина маргиналността не трябва да бъде разбирана като отте-
гляне от битийното в полза на литературното, а като акт на транслиране. 

Заедно с това, приемана като избрана творческа позиция, маргиналността 
може да се разгледа като форма на провинциалност. Дрохобич – малък град в 
околностите на Лвов, който известният полски поет Адам Загайевски опреде-
ля като „трудния партньор на Шулцовия мистицизъм“(“hard partner in Schulz’s 
mysticism“)10 – е сякаш единственото възможно място, където творческото въ-
ображение на писател като Щулц може да се разгърне в своята цялост. Малкият 
провинциален град (днес в границите на Украйна) е не само обект на Шулцова-
та митологизация, а и основен стимул на креативните му потенции. В същото 
време, всеки опит от страна на Шулц за писане извън границите на родния 
Дрохобич носи твърде различен отенък. Поставен в чужда среда, той е извън 
зоните на своята лична космогония. Колкото и потискащи да са границите на 
Дрохобич за скромния учител, именно тази трагична потиснатост е в основата 
на личната му креативност. Загайевски споделя в преговора си към американ-
ското издание на Księga listów (Letters and Drawings of Bruno Schulz):

Днес дори Ню Йорк знае малко за Дрохобич, за този Дрохобич, 
който вече не съществува; само поради лудите хитрувания на въ-
ображението на един малък учител по рисуване.

Now even New York knows a bit about Drohobycz, about the 
Drohobycz, which no longer exists; all because of the mad subterfuges of 
the imagination of a little art and crafts teacher.11

9  Известно е, че Бруно Шулц е познавал отчасти философките виждания 
на Хусерл, основно през прочита на произведенията на полския философ Роман 
Ингарден, ученик на Хусерл и последовател на феноменологическото направление във 
философията – (бел. авт.)

10  Ficowski, Jerzy, Letters and Drawings of Bruno Schulz, New York, 1990, с. 17.
11  Пак там, с. 17.
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Творчеството на Шулц превръща родния град в център на личната мито-
логия, в магичен фикционален продукт, триумфиращ над биографичната без-
възвратност. Дрохобич е доброволно избраният затвор, но и литературен па-
ноптикум, единствено пространство, където в границите на своята изолация 
творец като Шулц е способен да достигне до най-големите върхове на вдъх-
новението си. И го прави... Защото „литературата е един от аспектите на 
човешката необходимост пред лицето на хаоса.“

Използвана литература:

1. FICOWSKI, Jerzy  
    Regions of The Great Heresy, New York, NY, 2003.
2. SPEINA, Jerzy
Bankrucstwo Realności. Proza Brunona Schulza., Państwowe Wydawnictwo Na-

ukowe, Warszawa-Poznań, 1974.
3. GOMBROWICZ, Witold 
Dziennik 1961-1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1997, s. 7-19.
4. ШУЛЦ, Бруно. 
      Канелените магазини, пр. Магдалена Атанасова, София, 1990
5. FICOWSKI, Jerzy  
     Letters and Drawings of Bruno Schulz New York, NY, 1990

Худ. Бруно Шулц
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НАпУСНАХА НИ ТРИМА ГОЛЕМИ ТВОРЦИ  
ОТ ТЪРНОВСКИЯ ТЕАТЪР

 Eлена Стефанова
Отиде си от този свят една от последните големи 

български артистки – Елена Стефанова. Тя твори 70 
години на театралната сцена.

Животът й е като вълнуващ телевизионен сериал. 
Какво ли не й се случва. Ражда се на 4 август 1916 г. във Варна, четиридесет 
дена след смъртта на баща си, убит в Първата световна война. Живее мно-
го бедно с майка си Донка и с три години по-голямата си сестра Богданка. 
Като в Дикенсов роман е детството й. Майка й работи каквото я повикат от 
ранна утрин до късна вечер. Оставя двете си дъщерички, които много оби-
ча, сами в квартирата, като им вързва китките с конец за рамката на легло-
то, за да не стигат печката и да не излизат навън. Няма кой да й помага. Не-
доимъкът не пречи на малката Елена да расте много красиво и талантливо 
дете. Пее в детския хор, рецитира и много обича да ходи на театрални пред-
ставления. Донка е обикновена надничарка, но обожава театъра и редовно 
води децата си там. По някое време дори живеят в къща, в която квартиру-
ват хористи от варненския театър. По това време директор на последния е 
Иван Янев. На 12 години Елена Цветкова изиграва първата си роля – мо-
мичето с таблата от „Молитвена броеница“ на Флоранс Бъркли. Отрива, че 
това е нейната съдба. Незавършила гимназия тръгва с „Пътуващ театър – 
Народна студия“, ръководен от актрисата Мара Пенкова и мъжът й Давид 
Георгиев (1931–1932).

През 1933 г. се изселват в София при сестрата на майка й. Богданка умира 
рано. Eлена Цветкова започва работа като стажантка в театър „Одеон“ с ди-
ректор Тачо Танев и само след една година играе централната роля в „Лизист-
рата“ от Аристофан. Тя е само на 19 години, когато я канят на прослушване в 
Народния театър режисьорите Н. Масалитинов и Борис Михайлов. Не отива. 

IN MEMORIAM
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Остава си в театър „Одеон“. През 1936 г. е във 
вихъра си. Случва й се най-голямато женско 
щастие – има дете. Животът на сина й Георги 
също е достоен за вълнуващ филм.

През 1938 г. я канят в Търновския теа-
тър. Приема. Има нужда от промяна. Тук 
среща голямата си любов – Йордан Стефа-
нов, завършил фармация във Франция, по-
томък на известен и богат род.

През 1938–1939 г. е в Русенския театър. 
Там Тачо Танев поставя „Албена“. Само за 
един сезон изиграва 12 главни роли. Тя е 
красива, талантлива и обожавана от публи-
ката, но трябва да избере театъра или любо-
вта. Постъпва мъдро. Омъжва се за Данчо 
и се прибира в Търново. Става примерната 
домакиня г-жа Стефанова, която всеотдай-

но се грижи за двамата мъже, които обича безостатъчно – съпруга и сина.
Идва 9 септември 1944 г. Политическите събития не подминават и ней-

ното семейство. Животът става труден, но всички са заедно и това й сти-
га. През сезон 1949 –1950 г. тя се връща на сцената, само че в Сливен. През 
1952 г. е създаден държавния Търновски театър с директор Никола Ши-
варов. Той многократно моли Елена Стефанова да постъпи в него, защото 
мястото й е на тази сцена. Нужна му е звезда, а тя е точно такава. През след-
ващия сезон Елена Стефанова се завръща в театъра и става некороновата 
му кралица до 1970 г. – с едно „отклонение“ през 1958 – 1959 г., когато при-
ема да гастролира в Бургас. В Търновския театър играе много и разнобраз-
ни роли от световната и българска класика. Тя е Милкана от „Майстори“ на 
Рачо Стоянов, Есмералда от „Парижката света Богородица“, и Мария Тюдор 
от едноименната драма на Виктор Юго; Шерлът Ардсли от „Добрата стара 
Англия“ на Самърсет Моъм, г-жа Нонка от „Златната мина“ на Ст. Л. Кос-
тов, г-жа Уорън от „Професията на г-жа Уорън“ на Бърнард Шоу, Костан-
да от „Свекърва“ на Антон Страшимиров и Мария Радионова от „Царска 
милост“ на Камен Зидаров... С необичайна лекота и богато въображение 
пресъздава и съвременни героини. Всяка нейна роля е неповторима и неза-
бравима, независимо дали е драматична или комична. Търновският театър 
много пътува и Елена Стефанова става добра познайница на театралната 
публика в цяла България. Режисьорите я предпочитат, а критиците – харес-
ват. Зрителите я боготворят, защото всеки път тя ги изненадва с изпълне-
нията си. Сбъдва се и голямата й мечта да има собствен дом. „Много хуба-
во не е на хубаво!“ е казал народът. Умира майка й, а партийните другари 
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я предупреждават строго да престане да ходи на черква. Елена е христи-
янка. В много трудни мигове вярата й е била опора... Налага се да направи 
отново сериозен избор. Напуска Търновския театър и отива в Русенския. 
Всяка седмица, понякога и по-често, тя се връща в старопрестолния град, 
където в новопостроената красива къща живеят съпругът и синът. Повече 
от двадесет години актрисата пътува между двата града, разкъсвана меж-
ду грижите за близките си и новите роли. На русенска сцена Елена отново 
е най-ярката звезда, най-обичаната актриса. Печели множество награди от 
окръжни и национални театрални прегледи. Присъждат й званието „Заслу-
жил артист“, а по-късно и „Народен артист“.

Снима се и в киното. Запомнящи са ролите й в „Татул“, „Матриархат“, 
„Здравей, бабо“. Реално погледнато, русенският период от живота й е най-
хубав и най-богат на творчески постижения. Името й не слиза от театрал-
ните афиши. Драматургът на театъра Василен Васев написва интересна 
книга за нея.

В края на 80-те години Елена Стефанова отива за три години в Шумен-
ския театър. През 90-те години на миналия век тя окончателно се връща във 
В. Търново. Съпругът й е вече много стар и има нужда от нея. За всеобща 
радост на великотърновските зрители Елена Стефанова отново се появява 
на търновска сцена. Играе майката в „Не си ли яздила камила“ от Алдо Ни-
колай, майката във „Вдовиците“ от Акош Кертес, баба Мата в „Старо село 
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накрай света“ от Недялко Йорданов, старата балерина от „Ретро“ на Алек-
сандър Галин, централната роля в „Посещение на старата дама“ от Фридрих 
Дюренмант и в „„Хайде, душко, убий ме“ от Назъм Хикмет. Последното 
нейно изпълнение е Майка България от „Третото българско царство и по-
ловина, с вкус на национално кабаре“ по текст на Любомир Пеевски и му-
зика на Сашо Младенов. Въпреки възрастта и връхлетялите я нещастия – 
почива мъжът й, който я боготвори и се прекланя пред таланта й, след това 
и синът й, – тя е най-добрата изпълнителка в „Третото българско царство“. 
Крехката 93-годишна жена се изкачва по високо стълбище и оплаква децата 
на България. Залата става на крака и я аплодира възторжено. 

Големите артисти са пратеници на боговете. Елена Стефанова беше от 
най-светлите и най-обичаните.

    Бисера Дживодерова

 Недялко Ковачев
На 8 декември 2010 г., на 80-годишна възраст, ни 

напусна режисьорът и дългогодишен главен худо-
жествен ръководител на МДТ „Константин Кисимов“ 
във В. Търново Недялко Ковачев. Половин век той ра-
боти за създаването и професионалното издигане на 
великотърновската оперета. Макар че беше завършил 
„Театрална режисура“ във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, 
притежаваше вроден усет за този специфичен жанр, 
където си дават среща музиката, актьорското майсторство и танцът. Бла-
годарение на неговите постановки великотърновската публика, а и тази на 
почти цяла ни страна, успя да види образците на световната и българска-
та оперета – „Хубавата Елена“, „Царицата на чардаша“, „Графиня Марица“, 
„Прилепът“, „Балдуин Фландърски“, „Необикновен процес“, „Щастливите 
просяци“ и мн. др. Той реализира и драматични пиеси, опери, музикални 
пиеси, мюзикъли. Участва в създаването на „Сцена на вековете“. Под твор-
ческото му ръководство се родиха и израснаха много творци, които днес ра-
ботят в чужбина и столицата.

Недялко Ковачев имаше свое място в културния живот не само на Ве-
лико Търново, но и на България. Той успя да предаде своя опит и знания за 
музикалната режисура на много студенти от Нов български университет в 
София, където години работи като преподавател, като не преставаше да по-
ставя оперети.

Бисера Дживодерова
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 Велислав (Венци) Боранов 
(1950 – 2011)

КОГАТО ВСИЧКО ОТМИНЕ, ОСТАВАТ 
ТЕАТЪРЪТ И ДУМИТЕ....

Бързо, неочаквано ни напусна Венци Боранов. 
Емблематичен актьор на великотърновския 
Музикално-драматичен театър, магнетична и 
многопластова личност, оставила следи в теа-
тралния и културния живот на Велико Търно-
во и страната. Следи сред колеги, многоброй-
ни почитатели, приятели... и в не едно женско 
сърце.

Сложно е с малко думи да опишеш всички пластове в личността на Вен-
ци Боранов. Започнеш ли отнякъде обаче, ще се занижат сюжети в нишки 
– една след друга, преплетени, плътни и почти изтънели, ярко оцветени, 
шарени и избледнели, спускащи се на снопове като буйни водопади във во-
довъртежа на живот, достоен за сериал със заплетен сюжет, каквито ги съз-
дават напоследък.

Обичаше да говори за родния Шумен и за детството си в подножието 
на Кьошковете, за колоритния живот в старата еврейска махала, откъдето 
са излезли немалко известни личности. С умиление разказваше за майка си, 
красива и благородна жена, отгледала три момчета. В спомените си често се 
връщаше към детството и младежките години, а разказите му бяха живи и 
цветни като картини: добруджанските корени и Борана – дядото, реална лич-
ност от Йовковите сюжети в чифлика и хана, игрите на шуменското плато, 
животът с по-големите от него братя, учителите, първите любовни трепети...

Мечтата му – театърът – започва да се сбъдва с изяви на шуменска сце-
на, минава през Ямболския театър и дълго се разгръща и достига своята 
творческа зрялост в старопрестолния град, цели 33 години. 

В. Търново заемаше специално място в живота на Венци. Споделяше, 
че градът винаги го е привличал с уникалната си атмосфера, че тук е полу-
чил шанса да се изгради като актьор – въпреки огорченията, върховете и 
спадовете в кариерата му. Любими места сред уникалната търновска архи-
тектура или из околностите го зареждаха с енергия. Ценеше Търново като 
театрален град, изпитваше удоволствие да работи за публиката.
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Театърът. За Венци той 
бе школа, духовно богатство 
и огромна любов, на която се 
отдаваше безрезервно. Спо-
деляше, че театърът винаги 
го е предизвиквал да бъде 
търсеща личност, помагал 
му е да се преборва дори с 
немислими ситуации в жи-
вота. И още – че непрекъсна-
тият контакт с драматургич-
ни произведения, в които се 
преплитат различни човеш-
ки съдби, обогатява личния 
му житейски опит. За него 
всяка работа с нов режисьор 
бе поредното зареждане, за-
дълбочаване на познанието 
за театралното изкуство и 
за тълкуването на човешки-
те образи. Размина се с пока-
ната да работи на софийска 
сцена – може би животът му 
би бил друг...

Ролите. Велислав Боранов изигра много роли, някои от които, особено 
от последните години, показаха една по-различна личност. Самият той, ма-
кар никога да не е пренебрегвал своя роля, отличаваше Скапен („Хитрини-
те на Скапен“ от Молиер, реж. Тамара Иванова), Сречко Розмарина („Сбо-
рен пункт“ от Душан Ковачевич, реж. Милорад Берич), Бащата („Котка 
върху горещ ламаринен покрив“ от Т. Уилямс, реж. Й. Самсиева), Гостилни-
чаря („Дон Кихот човекът от Ламанча“, мюзикъл от М. Лий и Д. Васерман, 
реж. Д. Шарков), Старбук (“Човекът, който донесе дъжд“ на Ричард Неш, 
реж. В. Цанков), Иля („Излезе ангел от мъглата“ от Пьотр Гладилин, реж. 
Михаил Събев), Фома (“Перпетуум мобиле“, от Л. Босилков, реж. Ст. Три-
фонов), Мишка („Царицата на чардаша“), Хенри („Камината“ от М. Мин-
ков, реж. Ст. Андреева). 

„Камината“. Да подготви бенефисен спектакъл по повод 60-годишния 
си юбилей през 2010 година за него бе цел, обмисляна дълго преди това. 
Това устремено към юбилейната му година желание като че ли е било под-
съзнателно усещане, че трябва да свърши много работа, за да остане след 
него следа, защото няма време да се разпилява; че е време да подреди много 
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неща в живота си... Имаше вътрешни колебания, но се спря на М. Минков, 
тъй като „Камината“ е сред рядко поставяните драматургични текстове. С 
директора Л. Бъчваров обсъждаха условията, при които да се изведе спек-
такълът, поканиха младата режисьорка Ст. Андреева, а най-подходящата 
партньорка намери в лицето на Стефка Златкова. Силен спектакъл, с мно-
го философски заряд и метафори; с посланието, че ако искаме да променим 
нещо, трябва да намерим изхода и да минем през него… И тежък – с много 
текст и динамика, през цялото време на сцената. 

Театърът извън сцената. Болеше го за това, което се случваше в бъл-
гарските театри в годините на т.нар. преход: неясните финансови параме-
три, липсата на интригуваща съвременна драматургия, разминаванията на 
поколенията в духовните ценности и слабата диалогичност тогава, когато 
трябва да се отстоява идентичността на един народ именно чрез културни 
ценности. Силно го притесняваха спекулациите на тема театрална рефор-
ма. Като член на Управителния съвет на Съюза на артистите в България и 
като синдикален лидер на търновските актьори участваше в съюзните де-
бати, отстояваше позиции. Беше убеден, че за да се състоят промените, са 
нужни модерно мислещи и можещи хора, а към духовността да се подхожда 
по по-особен начин. Имаше идеи за театъра, споделяше ги, търсеше съмиш-
леници не само сред колегите. Като известна личност бе част и от общест-
вения живот. Винаги вярваше в публиката, беше убеден, че въпреки всичко 
хората продължават да обичат театъра и чакат нови представления.

Следите извън България. Беше част от творческите екипи, изнасяли 
представления в чужбина, сред българската диаспора. В дългогодишното 
партньорство и приятелство с колеги от театъра в град Ниш, Сърбия, нами-
раше онази увереност в собствените сили и възможности, която понякога 
му изневеряваше и го хвърляше в колебания и съмнения. С музикално-по-
етичния спектакъл „Магията на любовта“, представен в Българския култу-
рен институт в Братислава през февруари 2009 г. заедно със словашка ак-
триса, си спечели почитатели както сред словашките ценители, така и сред 
българите, живеещи в Словакия.

Другите лица на твореца. Тези, които познаваха Венци Боранов по-от-
близо, знаят и за разностранните му умения: изкушенията в поезията, лю-
бопитството към книгите и филмите, уменията на водещ различни култур-
ни и обществени събития, увлеченията по дърворезбата, усета за естетика 
и уют на околното пространство, стила на обличане, кулинарните импро-
визации и мястото му в задушевните разговори на маса с приятни събе-
седници... Особено бе отношението му към автомобилите – казваше, че в 
живота си е сменил близо 50 коли. Автомобилът бе за него одухотворен 
символ на движението, на пътя – наследена страст от баща му, негов вещ 
учител по двигателите с конски сили. Обичаше много да пътува – както у 
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нас, така и в други страни; очите му да съзерцават разнообразието и красо-
тите на белия свят.

Последните проекти, плановете. Последните роли, върху които рабо-
теше, останаха неизиграни. Не успя да изгради образа на Балтов в „Служ-
богонци“ в оперетата. Ролята, върху която размишляваше и която бе въз-
приел като част от своя реален живот, бе на Професора в „Трева за морските 
зайци“ на Сава Василев. С режисьора Георги Василев и с партньорката му 
Силвия Шекилова бяха навлезли в последната фаза от подготовката на 
спектакъла. Премиерата щеше да бъде през февруари 2011 г. – тогава, кога-
то го връхлетя коварната аневризма... Подготвяше се за нови свои творче-
ски задачи: да играе в „Двама на люлката“ от Н. Хайтов, към когото питаеше 
особени чувства – като творец на словото и като личност; да подготви те-
матичен моноспектакъл по мотиви от българския фолклор; да събере раз-
пилените си стихове и да ги издаде; обсъждаше с колеги и университетски 
преподаватели драматургичната адаптация по „Цената на златото“ – пие-
сата „Кръщение по Великден. Лето 1876-то“ от Сава Василев, която също 
беше в проект... Обичаше да общува с младите, кроеше планове за съвмест-
на работа със студенти – негови искрени почитатели, към които се отнася-
ше бащински. Останаха и предварителните договори за роли в киното – у 
нас и в съседна държава – след една продължителна пауза от ранните му 
участия в български филми. 

Съкровеното. Споделяше, че е длъжник на своята дъщеря като баща и 
беше се зарекъл, че вече няма да е така. Радваше се на постиженията й, тъ-
гуваше, когато пред нея изникваха житейски препятствия. Изпитваше ис-
тинска гордост и удоволствие от умението й да пише нестандартно, да се 
изразява поетично. Говореше почтено за жените, присъствали в живота му. 
Казваше, че има малко на брой, но достатъчно верни приятели, които му 
създават удоволствието да живее и диша въздуха на В. Търново. Определя-
ше се като добронамерен човек, склонен да помага на хората, на близките, 
на колегите си. И още: като романтичен мечтател, който вярва, че всеки чо-
век се стреми да намери голямата си любов в една тотална хармония. 

Равносметките. Изповяда своята душевност в няколко интервюта в 
местния печат по повод 60-годишния юбилей през 2010. Остави своя све-
тоглед запечатан в кадрите на филмовия очерк на режисьора г. Василев „Те-
атърът е моят живот“ (2010 г.). През 2008 г. получи награда на Министер-
ството на културата за постигнати високи творчески резултати и принос 
в развитието и популяризирането на българската култура. Почетната гра-
мота и сребърно-златният ритон му бяха връчени 2 години преди юбилея, 
като истинско признание. На 60 г. преценяваше, че много се е разпилявал и 
е продавал скъпоценното в своята душа за дребни стотинки. През послед-
ните години живя на бързи обороти, като че ли с предусещането, че има 
несвършена работа, а животът му няма да чака...
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След него останаха трайни следи, но и тъга – самият той обичаше да 
казва, че е по-скоро самотен и тъжен човек, че често остава сам със себе 
си и че в гърдите му бушуват противоречиви страсти с различни лица, в 
унисон със зодията му – Близнаци. Черпеше радост от човешката любов, 
от добрите приятели, от едно хубаво представление или признание. Ос-
танаха спомените за изиграните роли, за съприкосновенията с една бога-
та и колоритна личност. Театърът бе неговата най-голяма любов. Неговото 
единствено и неотменимо верую бе, че театърът ще остане вечен, защото е 
магнетично изкуство.

Ц. И.

Из бележника на Велислав Боранов (1950-2011), актьор в Музикално-дра-
матичен театър „К. Кисимов“ – Велико Търново:

НОСТАЛГИЯ

В такива полу-нощни часове
една стихия властна и могъща
нахлува с образи и гласове.
И всичко преживяно се завръща.
Завръщат се далечните ми дни, 
и думите, и погледът на мама,
завръщат се къщя и равнини,
приятели. И детството ми славно.
Аз ставам пак немирния хлапак,
с разбита вежда от детински свади.
И пак замръквам и осъмвам пак
под Шуменските сенчести балкани.
И пак ме мъчи първият ми страх,
и първата любов ме осенява...
Но идваш ти... невидима мечта...
И образи и гласове за миг покрива.
В прозореца се блъска утринта
и всичко преживяно си отива.
И аз оставам тъжен, сам и блед.
Но някаква надежда ми говори, 
че всичко, всичко е напред.
и всичко може би ще се повтори?!...
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САМОКРИТИЧНО

Аз изучих отдавна езика ни – 
всички думи
и всички спрежения.
Проверявах го в много дискусии,
както всяко съмнение.
И дотегна ми вече да слушам
как да мисля и как да говоря!
Аз не съм ученик на Исуса – 
и не ща да вървя по водата,
както стъпвам по сушата!

ОТСЪСТВИЕ

Отсъствието има много цветове.
За мен е бяла вечност.
Четири варосани стени.
Четири пустини ледени,
по които няма тази нощ
сянката на твойте рамене
да се плъзне и да се стопи
в ръцете ми.
Отсъствието има много звуци.
За мен е в секналите стъпки
след отминаващия рейс,
гласът ти топъл, звучен
изгрял на влажния прозорец!...
Отсъствието има много измерения.
За мен е само дължина,
един безкраен път,
умрял от самота.
Отсъствието има много имена –
но твоето отсъствие
за мене е тъга...

РЪЦЕТЕ
  На Ц.

Довери се на тези ръце,
спрели на раменете ти!
Довери се,
когато се ровят в косите ти,
когато галят лицето ти...

Велислав Боранов • Поезия
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Довери се на тези ръце
като на свои най-близки приятели!
Те са белите птици в живота ми – 
неуморно излитат с мислите,
изгарят от страстите.
Те са сраснали с тебе невидимо – 
те са наште могъщи криле.
Ще преминем с тях разстояния
над измамни кръстосани пътища...
С тях ще стигнем мечтите нестигнати,
съкровените наши желания!...

ЖИВОТЪТ МИ ОТДАВНА НЕ Е МОЙ

Когато те няма....
Аз всеки ден тъгувам и се радвам,
аз всеки ден се влюбвам и презирам,
аз всеки ден умирам и се раждам.
Живота си отчаяно обичам
и мразя го понякога отчаяно.
И връща се затихналата жажда –
понякога случайно обещание,
и връща ме към радостта жената
преминала по пътя ми случайно.
И връщат ме към болките очите,
в които срещам чуждото страдание,
в които срещам вяра и неверие...
Животът ми отдавна не е мой.
Животът ми принадлежи на Теб!...

ЗАЩО СА ДЪЛБОКИ И ТЪЖНИ ОЧИТЕ МИ

Те очакват – чакат всяка нощ,
своите зеници непритворили.
Те очакват – чакат всяка нощ
надделяли от деня умората.
Те очакват – чакат всеки час
както чакат предано съпрузите.
Те очакват идващия ден,
без дори минута да са мигнали – 
затова остава мрак стаен
някъде под веждите и миглите.
Те очакват да се върнеш Ти...
В тях почиват нашите мечти,
както нощем във гнездата птиците...

Велислав Боранов • Поезия
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УСЕЩАНЕ НА ТВОЕТО ОТСЪСТВИЕ
   
В очите натегна среднощният сън
и спря се на миглите в края...
Книгата падна на пода. А вън 
затихна звънът на тролея.
И ето – безшумно и леко към мен
две бели ръце се протягат.
От тях неусетно след тежкия ден
скръбта и умората бягат.
Две бели ръце като птици от път
на моето рамо се спират.
Дали ще останат задълго? Дъхът
в гърдите тревожно замира!
И ето, те ме обвиват без страх,
преливат ми своята нежност.
И всички желания вземам от тях:
любов, красота и надежди...
Две бели ръце всяка нощ са при Мен
сред здрача на празната стая.
Но литва сънят и пред новия ден
вън звънва тролеят – 
единствен тролеят!...

НА МОЕТО * * *

Не поглеждай с укор към мен,
не изпитвам към тебе презрение!
Аз се влюбвам, дори всеки ден,
в твойто женско умение!
В тези пълни с блясък очи
дето нивга не знаят почивка!
Аз съм влюбен, но ти си мълчи
в твойта шумна усмивка.
А подмамен от звънкия глас,
дето дава полуобещания,
кой не иска да дойде у нас
преизпълнен с желания?!...
Не поглеждай с укор към мен,
не изпитвам към тебе презрение!
Аз съм влюбен, дори подлуден,
в твойто женско умение!

Велислав Боранов • Поезия
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ПРОЗОРЦИ

Колко много прозорци има градът!
Колко много различни завеси!
Всяка скрива ревниво
човешка съдба –
или тъжна, или весела.
Как желая да бъда прозорец голям
с разлюляна от вятър завеса!
И да се връща детето ми мило
при мен...
„Пияно“ от премеждия весели...

На Бате Венци

Шест месеца се изсипаха като пя-
сък между пръстите. И всяка песъ-
чинка отнесе със себе си по един ма-
лък спомен от времето Преди Това.

Гледам през прозореца навън. 
Очите ми са пълни със зеленото на 
дърветата и маранята на слънцето. 
Неосъзнато слухът ми отброява зву-
ка на преминаващите коли и смеха на 
децата долу. Вятърът развява пердето 
пред мен като някаква театрална за-
веса. Това е... финал. И връщане на-
зад няма...

Тогава, на 10 февруари 2011 г., 
част от търновските артисти тръг-
ваха за София, за да покажат „Изле-
зе ангел от мъглата“. Когато влязох 
в театъра, Венци стоеше самотно до 
програмата. Някак – вглъбен в себе си. Сякаш чакаше някого. Може би мен. 
Не знам...

– Здравей, Бате – казах му. През последните години това беше нашето 
любимо обръщение. Сигурно заради белите коси, или побелелите мустаци.

– Добре ли си, Бате? – отговори той. После очите му се фокусираха вър-
ху мен и чух последната фраза в живота ни: „Разбираш ли, Бате, няма да 
мога да се пенсионирам като артист в този театър“...

Велислав Боранов • Поезия
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Беше толкова неочаквано. В гласа му имаше такава безнадеждност. 
Очите му ме гледаха отчаяно, тъжно. Такъв Венци не бях виждал. Не помня 
първото, което направих. Сигурно съм го потупал по рамото. Но помня, че 
го хванах под ръка и излязохме на служебния вход да пушим. Нещо се ше-
гувахме. Казвахме си нови вицове. Закачахме колежките. После те тръгнаха 
за София... 

Сега от позиция на времето разбирам, че бодрите реплики „не бой се“, 
„ще се борим докрай“, „няма да позволим никому да съсипе драмата“ са 
били излишни. Защото съм чул последните думи на Човека до себе си. Гле-
дал съм за последен път тъжните му очи. Очите на Скапен... които подлуди-
ха Женева през 1993 година.

Всъщност, кога започнаха нашите по-близки приятелски отношения? 
Тогава, когато Тамара, жена ми, правеше с театър-студио „Метаморфози“ и 
с няколко професионални артисти „Хитрините на Скапен“ от Молиер. За-
щото беше открила своя Скапен във Венци – единствен и неповторим. И те, 
двамата, го сътвориха. Или после, когато целият салон в Женева стоеше на 
крака и аплодираше бясно и неистово. Когато аташето за култура на Бъл-
гария ни прегръщаше зад сцената и викаше: „Гордея се, че съм българка!“ 
Когато другите участници в световния театрален фестивал „Европа среща 
приятелите си“ молеха да се снимат със Скапен за спомен, а зад гърбовете 
си чувахме възхитеното: „Булгаро – Булгаро“... 

А може би после, когато режисьорът Вили Цанков, след като изгледа 
„Хитрините...“, прегърна Венци и каза: „Скапен, искам ти да си „Човекът, 
който донесе дъжд“ на търновска сцена. И Венци изигра великолепно тази 
роля. (Още пазим оная шарена пръчка, с която играеше в спектакъла.) Той 
и Таня Александрова.

Какво нещо е паметта? Изведнъж в съзнанието ти изплуват такива кар-
тини и спомени, за които си мислил, че са изчезнали безвъзвратно. Но не е 
така. „Бате Венци“, „Доктор Боранов“ – това бяха само част от имената му. 
Колко спектакли! Колко концерти! Колко нощни програми! Колко нового-
дишни представления... Венци беше мой великолепен партньор в естрада-
та. Той и Слави Монев... Когато Слави си отиде от нас, Венци постави тяхна 
обща снимка в гримьорната – „двамата великолепни“. После влезе в кожата 
на Мишка – и „Царицата на Чардаша“ отново оживя.

Много, много преди това – през 1980 година, великият Аркадий Рай-
кин, моят учител, ми каза: „Светът, Ваня, се дели на две части: една малка 
част, която умее да разказва вицове, и една голяма, която даже не умее да ги 
слуша.“ Венци беше майстор на вица. Имаше едно невероятно чувство за 
хумор, за импровизация, за смешното. 

А всъщност беше един тъжен човек. Като тъжен клоун, който сваля ве-
селата маска в гримьорната си. Гледах го в огледалото, но не го съжалявах. 

Иван Митев • На Бате Венци
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Защото знаех какъв боец е той. Защото помнех през какво сме минали ние 
с него. Защото бях сигурен, че утре пак ще сложи маската и публиката в са-
лона ще припада от смях. Защото той беше Артист с голямо А. 

След като прогониха от театъра Иван Евстатиев, след като си отиде от 
нас Слави Монев, Венци остана единственият ми приятел, с който можехме 
часове наред да мечтаем за театър, да мечтаем за роли, да мечтаем за публи-
ката. Нашата гримьорна беше центърът на живота в театъра. Тя беше като 
притегателен фокус за всички; като щаб, без който не можеха най-верните 
войници на театъра. Сега, когато Венци си отиде, тази наша гримьорна се 
превърна в свещено място. В малък храм.

Запомнил съм още една фраза от един велик човек – Владимир Висоц-
кий. Каза ми я, когато седяхме в гримьорната в театъра на Георгий Товсто-
ногов, след последния му запис за телевизията. (Тогава още не знаех, че е по-
следният.) Чух го да казва: „Най-трудно се пълзи с високо вдигната глава!“ 

Венци никога не падна на колене. Нито когато ни изхвърлиха от теа-
търа в края на 90-те. Нито когато работеше в автосервиза. Никога! Помня 
сълзите в очите му, когато Иван Евстатиев ни върна в театъра. Помня как 
плакахме от радост, когато започнаха да се раждат нашите премиери. Ко-
гато публиката ни видя отново на сцената. Как играхме с него в „Дон Ки-
хот“! Колко трагикомичен беше Гостилничарят, когато ме ръкополагаше за 
Рицар. Помня вечерите след премиерите, когато нашата малка драматична 
трупа отиваше да се весели заедно. И винаги един от „гвоздеите“ на весел-
бата беше Венци.

Край. Всичко свърши. Останах сам. Със спомените. Останах с клетвата 
да продължим онова, което си казвахме за театъра. За неговото оцеляване.

Ще запазя паметта за Венци и всички други, които си отидоха. За всич-
ки, които отреждаха на нашия театър по-добро бъдеще

Но ми е трудно. Много трудно. Защото ги няма приятелите...

Иван Митев

  

Иван Митев • На Бате Венци
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Марко Илиев

ОТ „ДАЛЕЧНИТЕ КРЪСТОВЕ“ ДО „БЛУЖДАЕЩИТЕ 
пРИСЪСТВИЯ“
На поета Емил Иванов

На 17 март 2010 г. ни напусна поетът Емил Иванов. Име знаково за пишещите 
във Варна. Замина си от този свят трагично, тъкмо навършил 53 години (роден 
е на знаменателна дата – 3 март). А беше и дългогодишен редактор във вестник 
„КИЛ“.

Красотата има много лица, а хубавата, стойностна поезия, наред с красота-
та в себе си, притежава още много неназовими прелести като музикални, архи-
тектурни, кинематографични, директни и метафорични внушения. Това важи 
и за стиховете на Ем. Иванов от книгите му „Далечни кръстове“ и „Блуждаещи 
присъствия“. Емил бе отрано изграден поет. За него бих употребил определе-
нието, което много подхожда и на българския класик Никола Фурнаджиев – 
творец с вертикално излитане. И преди Фурнажиев, и след него е имало такива 
автори, чиито първи творби достигат зенит. Ем. Иванов е един от авторите с 
експлозивен старт, които и през по-нататъшния си творчески път поддържат 
отрано набраните височини. Той бе много взискателен към себе си – между 
първата и втората стихосбирка стои период от 14-15 години. Не че през това 
време не беше написал творби за още три книги.

Емил Иванов не беше песимист нито в житейски, нито в концептуално-
творчески план. Дори неговите „гробищни размисли“ не са траурни, не вну-
шават скръб, а утеха за предстоящото, защото за поета смъртта е „едничкия 
тунел за бягство от затвора на живота?!“ Това, разбира се, е употребено не в 
конкретен, а в чисто екзистенциален план. Френският философ Анри Бергсон 
в своя труд „Материя и памет“ изразява становище, че човешкият живот на 
земята е временно квартируване на духа в телесното тяло, а смъртта е само мо-
мент на преминаване на духа от тази временна квартира към вечния Небесен 
дом. Подобни са и внушенията на Ем. Иванов.

Друго основно чувство, което владее немалък брой от стихотворения му, е 
носталгията. Носталгия по нещо голямо; не толкова лично, колкото национал-
но, глобално, съдбовно. Ако се опитаме да я идентифицираме, бихме казали, 
че това е носталгия по изгубените нравствени добродетели, по сринатата цен-
ностна система. В този дух са стихотворенията „Войнишки гроб“, „Размисъл в 
музея“, „Възрожденци“, „Поклон“, „Блуждаещи присъствия“ и др.

А и всяка една от големите теми в човешкия живот присъства в поезията 
на Ем. Иванов. Не на дребно изразена, под знака на „нещоправенето“ или вре-
менните апломби на ежедневието, а именно в контекста на голямата литерату-
ра. Може би типичната за него незаинтересованост за собственото вписване в 
културния контекст на времето като и нежеланието да бъде част от надвиква-
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щата се пъстрота на литературните наративи не способстваха за открояването 
му като значим автор (въпреки че където и да се появеше със своята поезия, 
обираше аплодисментите и възхитата на публиката).

Макар и автор на само две поетични книги, Ем. Иванов е значим българ-
ски поет, който свърза живота и творчеството си с Варна. 

IN MEMORIAM

 Емил Иванов

РЕКВИЕМ

 В памет на Иван Манолов,
 който и з г о р я

В сурова северна страна
поетът с огъня се срещна;
те се познаха безпогрешно –
дух-светлина, дух-топлина...
Дали премръзналия свят
мъжът на словото бе чакал –
да лумне като страшен факел
и грейне в мрачния му ад?
Нима до сетния си ден
сред своите лирични клади
той не пламтя с една награда –
стих като Феникс извисен?
Повелята на стар завет
за нас ли тъй е пожелала;
не само с дух, а и със тяло,
щом трябва, да гори поет?!
Преглътнали и този стон
над родната си пръст, ще можем
главнята свидна да положим
в най-българския пантеон.
Но нека с милост и вина,
през устрема си главоломен,
светът във мрак и студ да помни
дух-светлина, дух-топлина!...

Емил Иванов • Поезия
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НЕПОЗНАТА ВЛАСТ

Обзет от непозната власт,
когато във деня забързан
на женски поглед, стрелнал страст,
с безстрастен поглед ти отвърнеш;
когато вечер край кръчмá
дочуеш винен смях извиращ,
но твоята душа сама
във теб самотно се прибира;
когато късно през нощта
стихът, подобно ангел слязъл,
да го положиш на листа
със вик рожден зове напразно,
знай: в тебе властва пустота,
която само от смъртта
не би могла да се откаже.

ГОРЧИВ МОНОЛОГ

До края ще живеят в мен ония,
с които паметта ми е богата...
Все още мога цяла нощ да пия –
налей сега, след песента запята.
На скъпите ми близки във земята
с признателно безмълвна литургия
дано да влея свято топлината,
която вливаха те в мен самия.
На милите жени във самотата
с копнеж, пробудил пролетна стихия,
дано да върна в строфи красотата,
която връщаха те в мен самия.
На верните събратя във кръчмáта
с наздравица над тежка орисия
дано да вдъхна дързостта в борбата,
която вдъхваха те в мен самия.
Да просълзu жестоката ракия
безчувствения поглед на съдбата!
Все още мога цяла нощ да пия –
налей сега... за песента изпята.

Емил Иванов • Поезия
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ОТКРОВЕНИЕ КЪМ ЛЮБОВТА

Някога за мен ти исках да си огън,
в него да изгарям с радост, безразличен,
че стаени в сенки дебнат скръб, тревога –
само да обичам, само да обичам...
После исках ти за мен да бъдеш лампа –
сърчице безсънно във гръдта на къща
над легло и маса, сложена за двама –
само да се връщам, само да се връщам...
После исках ти за мен да си кандило,
спомени иконни озарило болно,
та дано пак срещна образите мили –
само да се моля, само да се моля...
Вече искам ти за мен да бъдеш пепел –
вятър от въздишки с тебе да отвява
погледи прощални след съдби нелепи –
само да забравя, само да забравя...

ПРЕД КРАЯ

След чаши, толкова горчиви,
сега последната ме чака –
изпил я, да потъна в мрака
при други сенки мълчаливи.

Безмерно пътят е далечен;
не пред Разпятие – в хомота
се свличам аз преди Голгота,
на тленната си прах обречен.

Любов – дихание от Рая,
със пролет кратка и незрима,
след тебе, в ледената зима,
на Ада кладите желая.

Тук само шепа радост плисва
в скръбта ни – кладенец бездънен;
прощален стих венеца трънен
с кръв по челото ми изписва.

В греховността – пълзяща, гъста
е вече този свят потънал;
аз никого не съм разпънал,
ала кого спасих от Кръста?!

Емил Иванов • Поезия
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Живот – безсмислие привидно,
за теб се моля в изнемога:
дано си бил сълзá на Бога,
отронена за нещо свидно...

СВЕЩ

Сред всичко скъпо, но от мен по-тленно,
когато молех от смъртта забрава,
разбрах напътствието Ти сурово;
не отмени Ти нищо неотменно,
но път ми даде – все да преминава
през раните по дланите Христόви...

Смъртта е само сянка на живота,
когато в лабиринта на съдбата
надеждата ни търси път отвъден;
за друг Свой Син Ти отреди Голгота,
но моля – в болка щом гори душата,
тя нека свещ във Твоя Храм да бъде!...

ВАЗА

Тя днес мълчи – снарядна гилза;
заряд, от нея излетял,
рушил е, палил и пронизвал...
Сега е ваза със цветя.

В пръстта убити спят безгласно,
А тя ухае с нов заряд...
Букет рожденен тъй поднася
войната бивша на мира.

НАТАТЪК

Съдба, съдба, какво ли ни донесе
тъй пролетно цъфтящата измама?
След обич, страст, сега е вече есен –
Листата зъзнат, а плодът го няма...

Далечен спомен само през мъглата –
неотлетяла птица – стон надава...
Живот, живот, по пътя ни нататък
Единствено смъртта ще побеждава.

Емил Иванов • Поезия
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ПОРИВ

Защо ли след съдбите разделени,
пак чувството като от клетка птича –
на разума през пречките студени –
към твоя дом лети и те обича?

Зов към какво е поривът понесен –
във есента любовна всичко съхне?
Навярно ехо на самотна песен,
където пя – там иска да заглъхне...

ПРЕДВЕЧНОСТ

Ветрец омаен, спотаил угрози;
душа незнайна по небесна рана,
за всяка скръб от всички изживяна,
залепва облачните некролози.

Сълзá, самотна в тихата далечност,
по скулата вселенска наедрява;
животът моли от смъртта забрава
със ужаса на тленната си вечност.

Загадъчната •
Худ. Кирил Мескин

Емил Иванов • Поезия
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in memoriam

СТРАХИЛ ПОПОВ
1938 – 2010

Стра хил По пов e ро ден на 9.10.1938 г. в с. Връв, Ви дин с ка об ласт. За вър ш ва СУ „Св. 
Кли мент Ох рид с ки“ през 1967 г. – пър ва спе ци ал ност „Бъл гар с ка фи ло ло гия“, вто ра – 
„Френ с ка фи ло ло гия“. Пос тъп ва във ВТУ „Св. св. Ки рил и Ме то дий“ ка то ре до вен асис-
тент по Но ва бъл гар с ка ли те ра ту ра през 1973 г.; ст. асис тент (1973), гл. асис тент 
(1974), до цент (1986). Спе ци а ли зи ра в СССР (бивш, 1979); лек тор по бъл гар с ки е език и 
ли те ра ту ра в Бу ку рещ кия уни вер си тет (1979–1983, 2006–2007). На уч ни те му из с лед-
ва ния са в об ласт та на со ци о ло ги я та на ли те ра ту ра та, ли те ра тур на ком па ра ти-
вис ти ка, на ро доп си хо ло гия и ли те ра ту ра. Учас т ва със сту дии и ста тии в юби лей ни 
сбор ни ци, ал ма на си, сп. „Ли те ра тур на ми съл“ и др. Из да ва кни ги те: „Епо пея на съд бов-
ни ми го ве“ (ОФ, С., 1985), „Ан тон Стра ши ми ров“ („Нар. прос ве та“, С., 1987).
 

Янислав Янков

ЕДИН ЧОВЕК

  На Страхил Попов

Как искам тази нощ да си говоря
с един човек, на който името
премаза влака на годините
и в този град не съм го виждал скоро.

Той сядаше до масата във ъгъла,
изпиваше си кротко сам ракията
и мълчаливо изведнъж си тръгваше,
като че нещо от гнева ни криеше.

Видях веднъж очите му – синееха
с небето на утихналите есени
и в тях безпомощни нозе люлеехме,
от любопитство сякаш че обесени.

Сега ми трябва той, сега единствено
да ме спаси от лудост, от проклятие.
Той може да ми каже тази истина –
живял ли съм, или бръмчал на вятъра.
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Защото хората на камък камъка
редяха и комините им пушеха,
а аз през песните вървях безпаметно,
но стигнах, Господи, едва до крушата...

Защото бях разлюбен с отчаяние.
Защото ми окачваха на шията
оглавника на вярата в изгнание,
спасението жълто на ракията.

Защото в моя глад съзряха хората
диета доброволна, нужно постене
и скришом те вратите си затвориха,
тъй както казва някой, ги залостваха.

Защото нямам време за предателство
към себе си... Не виждам ли, доволни са
ония старите добри приятелства,
че не живея у дома, а в болница.

Но ако дойде той... му разкажете
как тъна в щастие до шията,
да си изпие весело ракията,
да ми се чуди дълго на късмета.

In Memoriam
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Снежана Иванова – с наградата 
„Сеферис“ от XXII-ия световен 
конгрес на поезията в Лариса, 
Гърция

Поетесата Снежана Иванова от Велико 
Търново се завърна от гръцкия град Лариса 
с наградата „Сеферис“. Тя бе единствената 
участничка от България в престижния меж-
дународен поетичен форум, организиран 
от United Poets Laureate International (пре-
зидент Бенждамин Юзон), със седалище в 
САЩ, и Световното поетическо общество 
(президент д-р Димитрис Краниотис), който 
се проведе от 29 юни до 3 юли 2011 г. Дру-
гият поканен поет – Антон Баев от Пловдив 
– не присъства на събитието, но задочно 
бе удостоен с поетическата награда „Анге-
лос Сикелианос“. Носители на останалите 
три авторитетни награди „Рицос“, „Кавафис“ 
и „О. Елитис“ станаха съответно поети от 
Португалия, Франция и Германия. На кон-
греса взеха участие около 120 автори от 
цял свят. Двамата български автори влизат 
в Антологията на световната поезия заедно 
с останалите 205 поети от 65 страни. Прево-
дът на англ. език на стиховете на Снежана 
Иванова е дело на Светлана Атанасова (ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“). Заедно с това 
Снежана Иванова бе удостоена и с титлата 
„Превъзходство в поезията“, чете и един от 
25-те доклада за поезията на тема „Поети-
ческият органон – огласяване на етера, по-
братимяване на човечеството“ (превод на 
англ. език Ярмила Даскалова, също от ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“). Тазгодишният 
поетически форум бе проведен под мотото 
„Световно братство и мир чрез поезията, 
без дискриминация по раса, националност 
и религия“ и под егидата на Обединението 
на международните поети лауреати. В рам-
ките на конгреса протече и Първият среди-
земноморски фестивал на поезията в Сто-
мио, Лариса и Олимп. Участие в него взеха 
над 200 световни поети, награди получиха 

Джорджо Бота (Италия), Соня Манойлович 
(Хърватска) и Козета Завалани (Албания).

Снежана Иванова е горда, че българска-
та поезия като цяло е била оценена високо 
като екстраординерна, със специфична об-
разност, твърде различна и оригинална в 
сравнение с останалата поезия по света.

Участието на талантливата българска 
авторка в този форум стана възможно с из-
ключителната подкрепа на изд. „Факел Екс-
прес“ и неговият ръководител – големият 
български поет Георги Борисов.

 Следващият Световен конгрес на по-
етите ще бъде след две години в Австра-
лия, поради което оставаме скептични за 
ново българско участие. А то е толкова не-
обходимо и дано тези думи достигнат и до 
българската администрация. Защото става 
дума и за финанси, но не само.

Владимир Шумелов

Снежана Иванова. Пролуки.

„Фабер“, В. Търново, 2010.

Светът е криптограма  
на Всевишния, 

която човек непрекъснато се 
мъчи да разгадае.

Исак Нютон

Дълго време се колебаех дали да нося 
очила, докато един ден, по-скоро една ве-
чер, осъзнах, че няма да мога да чета. Отто-
гава слагам очила за четене и светът вече не 
е така размазан пред очите ми, а на фокус. 
Като в онзи първи и единствен роман на 
Артър Милър – „Фокус“, от края на Втората 
световна война, издаден на български през 
2010 г. от изд. „Ера“. Докато привършвах 
„Фокус“, потънал в задоволство, от печат 
излезе поредната дванадесета книга на Сн. 
Иванова „Пролуки“ (всъщност преди нея 
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очаквах отпечатването на сбор-
ника й с културологични есета 
„В/зад огледалото на Кронос. Об-
ред и инициация“ като поредна 
съпътстваща книжка на алманах 
„Света гора“, но той се забави). 
Свързвам романа на Милър с 
поетичната книга на Иванова по 
няколко причини, като изклю-
чим случайното съвпадение на 
паралелното четене: „Фокус“ е в 
любимата и на Снежана тема за 
еврейството с неговата съдбовна 
избраност за скиталчество и при-съствие; 
удивително актуален и днес, той е, според 
самия Милър, „роман за превъплъщения-
та“; за рециклиращата се матрица на ли-
чностно и социално, които по особен начин 
маркират обгледаемостта на вътрешното 
битие.

Но да се вторачим с гностически поглед 
върху прозренията в настоящите „Пролуки“. 
Да се опитаме да „погадаем“, да разшифро-
ваме скритите послания на книгата, която 
се оказва една от наистина най-трудните, 
концептуални стихосбирки на Сн. Иванова. 
И най-мистичната. Ще припомня не за пър-
ви път статията на Цв. Еленкова в сп. „Език и 
литература“ (кн. 1–2, 2004 г.), в която (наход-
чиво) една от бинарните двойки в „матрица-
та“ на най-новата българска поезия е имен-
но тази на Борис Жогов – Снежана Иванова: 
първият авторката обича (it. – Цв. Еленкова) 
заради теологическата и есхатологическата 
наситеност на неговата поезия, а втората – 
„заради мистиката й и необходимостта от 
такава в по-голяма степен в словото“. Разби-
ра се, това не е мистична в терминологичен 
смисъл стихосбирка. Мистичното е едно от 
нивата, които задават стихотворенията... 
Много от мотивите, образите и темите в по-
езията на Снежана Иванова са с библейски 
корени или са свързани с общочовешката 
митология – изгнание, изход, завръщане, 
страдание, жертвоприношение, страх, сво-
бода, лишеност, смърт, прераждане; Тайна-
та вечеря, Възнесение (Спасовден); образи 
от Старозаветните легенди, от фолклора, 
философски термини, или конкретни обек-
ти и реалии от действителността – Хаити 
(„Хаити“), Демир Баба („Светилище“), кра-

ен квартал („Краен квартал“), 
квартира („Квартири“).

Структура: 25-те лирически 
къса са отделени в няколко 
цикъла чрез свързващи про-
заически фрагменти (от ония, 
извинете тривиалността, кои-
то прорязват съзнанието като 
светкавици и се явяват толкова 
рядко – като откровения Гос-
подни). Първи цикъл визира 
мисълта, размислите („Всич-
ките ни размисли за божест-

веното са само пролуки през огледалото, 
в което не можем да го видим.“), втори ци-
къл – архитектониката („Човекът е архи-
тектоника на божественото, което полът 
разкъсва и обезмерява. Всъщност полът 
е единственото, което прави Бог несъот-
носим и непоносим за човешкото.“), трети 
цикъл – имената („Огледалото без блясък: 
Имената овременяват сенките. Пролуките 
отсъстват видимостта.“), четвърти цикъл 
– съобщността („Тялото: съобщност от 
лишености, които търсят свойствената им 
наличност.“), пети цикъл – формата/тяло-
то и формулата/Словото – от инволюция 
към еволюция („Формата удържа божестве-
ното в човека. Формулата разгръща човеш-
кото към Бога.“), шести цикъл – мястото за 
срещата („Бидейки мястото, където Бог се 
среща със Себе Си, човекът непрекъснато 
обитийства скиталчествата на Бога из Са-
мия Него.“) – ако се доверим на Паскал, Бог 
е кръг, чийто център е навсякъде, а окръж-
ността – никъде, всички точки са едновре-
менно статични и едновременно се движат. 
Стихосбирката е рамкирана логично от 
въвеждащото „Post mortem“ и финалното 
„Възнесение“. Всъщност истинският финал 
е следният прозаичен проблясък: „Пролу-
ки от двете страни на огледалото: Бог е 
Panos в представата на човека. Човекът 
е androgenos пред лицето на Бога“. Двете 
страни на видимия и невидимия свят: Бог 
е цялостен, човек е двусъщностен (не дву-
полов) – от двете същности на Бога. Бог 
никога не „усеща“ Своето, мислено от нас 
разделение, докато човек драматизира (в) 
собствената си – световна раздвоеност.

Владимир Шумелов
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Успех на български поети в Япония

Излезе седмият сборник „Световно 
хайку“

Литературоведите твърдят, че „хайку“ е 
най-късата и най-очарователната поетична 
форма. И при все, че се състои само от три 
реда, съдържащи съответно 5–7–5 срички, 
то може да изрази както дълбоко чувство, 
така и проблясък на интуицията... В хайку 
не можете да срещнете никакви символи. 
Отразява се животът в неговото многообра-
зие и свободно движение. Хайку притежава 
чистотата, сферичността и дори прелестта 
на една музикална нота. Като се занимава 
с простите, привидно незначителни неща 
от ежедневието – падащо листо, пеперуда, 
сняг, пчела. Хайку ни насочва как да въз-
приемаме „живота на нещата“, „нещата от 
живота“ и „проблясъците на Просветлени-
ето“. В стиховете обикновено има някакъв 
образ, който насочва към сезона. Според 
френският литературовед и философ Ро-
лан Барт (1915 – 1980) краткостта на хайку 
съвсем не е формална. Хайку е просто едно 
кратко събитие, една малка случка, наме-
рила непосредствено най-точната си фор-
ма. Казват, че: „хайку не е толкова израз на 
нещо, колкото съществуването на нещо“... 
Едни от първите известни произведения в 
такъв стил са излезли под четката на про-
чутия японски художник от средата на 15. 
век Арикида Моритаке. А литературният 
критик Масаока Шики първи предлага из-
раза „хайку“, за да бъдат различавани тези 
литературни форми. Но това се случва по-
късно, едва през 19. век – времето, когато 
Западът преоткрива Япония и Далечния Из-
ток, за да се влюби в тяхната поезия и живо-
пис и, разбира се, в хайку!

Наскоро в Токио излезе ежегодният 
Световен сборник Хайку, номер 7. В него 
са включени 522 хайку тристишия на 181 
поети от 41 страни. Редактор на книжното 
томче е председателят на Световната хайку 
асоциация Баня Нацуиши, професор от уни-
верситета Мейджи, Япония, съосновател и 
директор на Световната хайку асоциация. В 
нашата страна тази оригинална японска ли-
тературна форма има вече добра традиция 

и много привърженици. И в тазгодишното 
издание българските участници заемат 
достойно място. Това са осем поетеси и 
един поет (по азбучен ред): Людмила Ба-
лабанова, Александра Ивайлова, Пепа 
Кондова, Антоанета Николова, Виолета 
Пенушиева, Лилия Рачева, Даниела Си-
меонова, Калина Трендафилова и Петър 
Чухов... Творбите на всички участници са 
представени на съответния роден език, 
както и в поетичен превод на английски 
или френски език. Редакторът на издание-
то е превел 522-те тристишия и на японски 
език. Баня Нацуиши е познат на български-
те почитатели на хайку поезия още от тре-
тата конференция на Световната хайку ор-
ганизация, провела се в София през 2005 г.

Огнян Стамболиев

ЛИТЕРАТУРНА ВАРНА – 2010

През 2010 г. варненската литература по 
традиция предложи на книжния пазар мно-
жество запомнящи се заглавия с принос в 
съвременната поезия, проза, културология, 
история. Нещо повече, заедно с проведени-
те Майски и Рождественски салони на изку-
ствата, фестивала на поезията „Славянска 
прегръдка“, множеството национално зна-
чими форуми на литературата, варненското 
изкуство се превърна в автономна духовна 
институция.

Несъмнено трагичната смърт на Атанас 
Липчев и Емил Иванов наложи своя драма-
тичен отпечатък върху варненската литера-
тура. Липсата на двамата в културния живот 
на града трудно може да бъде компенси-
рана. През 2010 г. посмъртно излезе от пе-
чат последният роман на Атанас Липчев 
„mailer daemon или другият бряг на ре-
ката“. В нея писателят не спести на читате-
лите си тръните, които стелеха неговия път, 
болките, които ден и нощ дълбаеха душата 
му, любовта си – безумна като смърт и гибел, 
безутешните си дни на слепи надежди, жаж-
дите си по свободата, незаспиващите сенки 
на миналото. Човекът в тази творба, тър-
сещ равновесие на тънката граница между 
любовта и онова, което животът му оставя 
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като мизерно ресто, 
самотно подрежда 
своите спасителни 
фикционални прос-
транства и се губи в 
хаоса на реалността. 
Един изчезващ свят, 
търсещ милост, идва 
при нас чрез словото 
на Атанас Липчев, за 
да ни каже, че няма 
нищо по-временно от 
хората и техните бито-
ви страсти и нищо по-вечно 
от Човека. В романа не става 
дума за таланта на твореца, 
а за духовната му дарба, за 
огромната му способност да 
живее в света на възвише-
ното. Без тази вродена, но и 
допълнително култивирана 
способност никой не може 
да си пробие път към спасе-
нието, към онова неповторимо по своята 
въздейственост общение с Бога. Изправил 
се пред самосъда на изтичащото време, бо-
лезнено осъзнал разпадналата се сакрал-
ност, героят на Атанас Липчев поставя тре-
вожните въпроси на изтичащо време – за 
тайнствата на живота и смъртта, за сбогува-
нето с илюзиите, за новата хармония между 
човека и света.

Иначе годината си имаше своите пре-
красни поводи за гордост – Пътуващият 
театър на поезията, множеството публични 
представяния на нови книги, Литературния 
форум „Атанас Липчев“ в Бяла, с участието 
и на творци от Добрич, срещи с писатели 
от Москва, варненските салони на изку-
ствата... Оригинална бе идеята за създава-
нето на Библиотека „КИЛ“ като поредица за 
по-цялостно представяне на автори, пуб-
ликували свои произведения във вестник 
„КИЛ“, независимо от жанра им. Благородна 
е и целта – подобно начинание да доведе 
до по-вярно отражение на времето, през 
което вест никът излиза.

Като първи книги в библиотеката бяха 
отпечатани поетичните сборници на Иван 
Ставрев и Иван Овчаров. Застанал пред 
„огледалото“ на изминалото време, в 

„Продължение в отвъдното“ Ив. Став-
рев асоциативно разпръсква житейски 
епизоди, завои, изненади, които провоки-
рат и с неочакваните обрати на мисълта, и 

с умението си да пре-
откриват по свой начин 
отдавна познатите же-
стове на нашите малки, 
зле организирани или 
почти забравени ре-
волюции. Поезията на 
Ив. Ставрев е набор от 
високите и силни гла-
сове на миналото, но и 
непрестанно подновя-
вана, допълвана, пре-
нареждана и прераз-
глеждана собственост. 

Тежкият, натежал със съдбовност 
слог на поета, бавно се спуска към 
разпадналото се битие, доскоро 
спасявано и превъзмогвано, за да 
снеме без илюзии в себе си двата 

екзистенциални полюса на националното 
съвремие – светло и тъмно, лице и опако, 
ези и тура. След прочита на книгата остава-
ме с впечатлението, че поетът ни завещава 
една-единствена енигма, която трябва да 
разчетем – кое свързва времената с обич и 
стопява разстоянията, кое изгражда мосто-
вете между минало, настояще и бъдеще.

Бих определил последната стихосбирка 
на Ив. Овчаров „И нищо повече от лю-
бов“ като опит да бъдат спасени миговете 
от самотата на житейския студ. Сред отми-
наващите ласки на предесенната жал, По-
етът страстно пази последния си брод през 
реките „все по-дълбоки и по-натежали“ 
– думите. Ив. Овчаров е успял да съхрани 
през годините непокътнато желанието „да 
бъде сам себе си“ – и тогава, когато любовта 
е само предстояща, а животът е безкрай-
ното прераждане. Като среднощен про-
сяк поетът събира следите на последните 
въздишки и изтъняващите нишки на поред-
ните спомени. В разтерзания кръговрат от 
изнизващи се дни един образ събужда жаж-
дата за вечност, за начало, оголва копнежи-
те като сетната глътка от виното – Мария, 
обичана, изписана, измълчана..., измисле-
на, пред която душата няма откъде да се 



644 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Преглед

завръща „преди да са още родени и думите“. 
Признавам, че много предишни тексто-

ве на Валери Станков са повлияли върху 
следващите думи. Далечността, екзотика-
та, стремежът към словесен деконструкти-
визъм са най-сигурните стъпала към специ-
фичния образ на нов вид поетическа кос-
мологична система, която по своята дълбо-
чина и философска насоченост съперничи 
на повечето, създадено през последните 
десетилетия в българската поезия. Плане-
тарността като сказ, чувство, настроения, 
пространство пронизва всички творби на 
В. Станков в „Слалом между мълнии“. С 
дива страст поетът вярва, че измеренията 
му не са онези, с ко ито 
сме запознати. Ако го 
няма „другото измере-
ние“, той ще го измис-
ли, за щото трябва да го 
има. Кое е това време, 
има ли въобще такова, 
отделно от другото, и 
как двете текат „еднов-
ременно“? Тази стихо-
сбирка предлага да го 
съизмерим с някаква 
неотвратима обрече-
ност на любовта. Може 
би, за да разруши „асимволия-
та“, да набавя смисъл, книгата 
изобилства от култура: явни 
и скрити цитати и реплики на 
класически образци на българ-
ската и световната литерату-
ра, митове, алюзии... И понеже 
духовността не е всичко, В. Станков поема 
бремето да мисли непомисляните мисли на 
своите съвременници. Какво различно уси-
лие, какво уважение към себе си и към дру-
гите да смяташ, че това си струва. А може би 
пророчество, че това е единственото, което 
все още можем да направим – да въртим в 
мислите си докрай и да не се страхуваме да 
се погледнем през лупата на текста. Само 
така може би ще узнаем и колко сме малки, 
и колко сме големи, и колко сме относител-
ни в началото на новия век.

Многозначителни са признанията на Ва-
нилин Гавраилов в последната му стихо-
сбирка „Серенада против суета“ (2010). 

Макар и несъмнено изповядани по-литера-
турно от предишните, те не оставят много 
място за погрешни догадки. Всичко е изре-
чено на един дъх, понякога афористично 
поднесено, с искреност, на която вяр ваме 
напълно, просто защото в много отноше-
ния глобалните ни нужди днес все още не 
изключват разпознаването и приемането 
на другия. Свободни и асоциативни, стихо-
вете на Ванилин Гавраилов не престават да 
повтарят, че доброто, щастливо изживени-
ят миг, радостта да дадеш на другите шанс 
да бъдат по-различни днес, и повтореното 
индуциране на тези състояния и страсти е 
равносилно на себеизграждане съгласно 

хармоничния екзистенциален принцип. 
Живото, одушевено слово извира от ду-
шата на поета и в този смисъл „носи своя 
кръст неизповядан“ с тайната надежда, че 
все още животът си струва да бъде споде-
лен. Възторжена, тъжна, по хлапашки на-
мигваща, изпълнена с желания, но винаги 

съсредо точена в себе си, поезия-
та на Ванилин Гавраилов разгръ-
ща с думи енигматичната карта 
на конкретни (но и всеизвестни) 
житейски случвания – любовта 
към родното, към традицията, но 
и вътрешната, копнежна пред-
разположеност към екзотиката, 
неизменното неспокойствие на 
един дух, търсещ своя пристан 
там, при метафизич ните извори 
на живота, където отвъдното ще 
отсее добрите поети и ще възста-
нови мечтания момент на изна-

чалното слово-ухо за света около нас.
Преминал „преспи и била“ и забил чрез 

словото корени дълбоко, „чак до дъното 
на вековете“, в последната си стихосбирка 
Кирил Георгиев отхвърля всякакви съмне-
ния и страхове относно бъдещето на чове-
ка – закърмен с върхове и морски бездни 
– да побеждава. „Закъснял отговор“ носи 
привкус от евангелския текст, който ни учи 
да се борим докрай, докато „зрънцето у нас 
узрее“ за живота „боговдъхновен“. Антоло-
гична по характер, книгата носи отблясъка 
на много от изпитните, през които преми-
нава човек, за да достигне до пътя на под-
ранилата зима. Смъртта не е съвършенство, 
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свещен е животът 
на самотата, в който 
трябва да повярваш 
в „своите копита“ – в 
борба с ветровете, с 
бушуващите снегове 
над урвите и стръм-
ните сипеи на живота. 
Силата да ословеси 
и най-интимните си 
копнежи и въжделе-
ния е едно от най-яр-
ките достойнства на 
„Закъснял отговор“. Поезията на К. Георгиев 
не предоставя алтернатива на невъзмож-
ността на света, нито е убежище от него-
вите опасности; самата тя е също толкова 
труднопостижима и рискова словесна опе-
рация, от която възможностите за оздравя-
ване са неизвестни.

Постмодерното общество няма идоли, 
нито табута, нито героична представа за 
себе си, нито пък велики исторически про-
екти, способни да мобилизират общество-
то. Може би и това е причината книгата на 
Иван Кьосев „Маймунски работи“ да не 
се затваря в значението си на документал-
но свидетелство за времето и хората, а да 
представя естественото състояние на съ-
временното ни литературно 
развитие. Като продуцираща 
смисъл, творбата не се отна-
ся пряко до някакво настоя-
ще, а е продуктивно разсея-
на към миналото и бъдещето. 
Изключително разнообраз-
ни като жанрови подходи 
– от есето до кратката авто-
биография – тези изповеди 
представят своеобразни ду-
ховни портрети от пъстрата 
мозайка на един колективен 
автопортрет на времето. Ив. 
Кьосев знае как да разчле-
ни социалния пейзаж, да го 
противопостави на яркостта 
на багрите или да го остави 
на вътрешната дистанция 
на зимната светлина, която 
забулва живите същества 
и предметите в едно стран-

но сияние. Сборникът 
въвежда нови фантазни 
персонажи, надхвърля 
равнището на забавно-
анекдотичното, за да раз-
крие гротескно разкри-
вени днешните социални 
и ментални тенденции. 
Авторът превръща в цен-
тър на хуманистичните си 
визии социалните дъна и 
периферии, маргиналзи-
раните личности, за да ги 

освети с човечност.
 

Днес всички се оплакват от битието си, но 
не и от ума си. Лениво, макар и с чувства на 
погнуса, отбелязваме как „правителствата 
идват и си заминават... претоварени от за-
грабеното“. Като че ли искрицата на надеж-
дата ни няма никога да прерасне в пламък, 
защото „до нея на пост бди голям пожарни-
кар“! Любителите на сатирата веднага ще 
познаят в тези цитати големият български 
сатирик Турхан Расиев. През 2010 г. той 
издаде (Самиздат „Трас прес“) поредните си 
„политизирани мисли“ и битови „врели-не-
кипели“ в три книжки – „Политиквеници. 
Политизирани мисли“, „Хайку. Кукури-

гууу...“ и „За мъжа и жената... в 
кръга на шегата“. В крак с време-
то на диалектическото ни мислене, 

Т. Расиев преоткрива 
новите значения на 
някои стари закони, 
като например, че 
нищо празно не си 
остава такова – „май-
сторите на празните 
фрази в Парламента 
бързо си напълниха 
гушите“, или закона за 
крушата, която нико-
га не пада далече от 
дървото: „И в „Другата 
България“ българите 

са същите“. В книгите си сатирикът 
не подминава и някои природни 
метаморфози, споходили българ-
ската социална джунгла през по-
следните десетилетия – „В години-
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те на всестранен разцвет, цветът 
на нацията в България избледня“. 
Защо ни дават приспивателно, 
размишлява сатирикът, щом вече 
от двадесет години сме заспали, 
а, ако случайно се събудим, си-
гурно ще се наложи да умираме... 
от глад. Така се промени животът 
ни, че дори мирът в семейството 
стана сепаративен, а жените – па-
зарни. Но и за гладните души ос-
тана една надежда – скоро ще си 
ходим по един смокинов лист, хем 
по-евтиничко, хем готови винаги за предс-
рочни и всякакъв друг вид избори. Къде е 
шегата тук? Питайте политиците!

“Шегата настрани!“, обичат да казват се-
риозните хора, но то – съвремието, ни дока-
за, че щом не можем да се поучим толкова 
столетия от собствената си история, само 
шегата ни остана – да копаем из изтърбу-
шените ъгли на изтерзаното си битие, та 
белким открием нещо полезно. Само че Пе-
тър Доков в „А жадувахме феникс“ реши-
телно е прехвърлил това занимание на все 
още демократичните идеалисти и отдавна 
всяка спомнена приказна история го връ-
ща към „трънливите баири“ на отминалото. 
Категорично вече писателят не вярва на 
сибирски жар-птици и отвъдморски белог-
лави орли-Феникси. Божествените дарове 
са за избрани, и заслужили. Колкото пове-
че глави – толкова повече воня на лешояди 
и повече... „собствена пепел“. Защо тогава 
толкова неистово имаме нужда от митове 
– я ще повторим модела на „Обреченото на 
погром въстание“, я ще зачакаме бащицата 
Джон-спасителя, я ще се намъкнем в нов 
съюз (пак Европейски!). Тръгнахме да от-
криваме като луди все нови и нови извори 
за местен патриотизъм, спасяваме кентав-
ри, превърнахме се на лъжливи въдичари, 
„хващайки“ по две-три златни рибки на 
година. Дори циментовите мазилки пре-
върнахме в мерни единици – „на една ма-
зилка“ сме били до Шенген! Приближихме 
отново хоризонта, ни внушава П. Доков, и 
в най-смутния край на „двайсети век у нас 
се просмукаха сополиви емулсии на демо-
крацията“. Но еврата за бедните (народа) 
все още ги няма! То да бяхме се размножи-

ли поне – кой ли не ни прелъс-
тява: чужди, родни, Евразия, 
Босфора, Сибирски сатрапи, та 
дори и Новият ред. Загроби-
хме и образованието и сега не 
знаем какво да правим с този 
камък на Сизиф. Така тревож-
но ги реди писателят и даже ни 
напомня едни думи на Андрей 
Пантев: „Колкото по-неспособ-
ни сме днес, толкова по-велича-
ви изглеждат нашите прадеди.“ 
Полезна е тази приказка, както 

полезно е припомнянето за ветрената мел-
ница на дядо Корчан и Лазар Дъбака – днес 
я заменихме с ветрогенератори, я колко са 
се разхвърчали около Каварна, а утре по 
цялата страна! Макар че и обратният про-
цес е не по-малко зрелищен, цитирам: „Бър-
зоноги роми, реставратори и чевръсти лик-
видатори поломиха осиротялото минало; 
присвоиха всичко, което може да се носи, 
вози, прехвърля, джиросва... от миналото 
не бива да остане и помен, новото може да 
почака.“ Тъжни са констатациите в тази кни-
га – за юпитата (дошли не със златно руно, а 
за него!), за превръщането на неповолните 
роби в безволеви роби, за възпитателните 
методи на политическите чудовища, за не-
забравените робски инстинкти да излъчва-
ме светлината на вожда и пр. Всеки днес си 
е Хамлет сам за себе си, ни напомня Доков, 
разсъждаваме тайно нощем каква е раз-
ликата – предишните двама носеха бради 
до кръста, днешните са едносантиметрово 
брадясали – но светлият път към бъдеще-
то си остава, понастоящем даже е осветен 
с повече луксове и обкичен с камери, за да 
не се отклоним случайно. Шведските маси 
бързо се ометоха, останаха само чуждите 
мисли с дъх европеизъм (победа!).

Книгата на Петър Доков „А жадувахме 
феникс“ доказва, че в ситуация на пълен 
триумф на идеологиите на оглупяването в 
България мисленето оцелява тъкмо в свои-
те най-елитарни форми, отвъд неясните 
претенции за прагматизъм и достъпност. 
Философията на „надредовото“ литера-
турознание на Панко Анчев в „Христо 
Ботев като мислител. Хипотези“ и 
„Руският разум“ се съсредоточава око-
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ло аномалиите и пара-
доксите на появата, го-
сподството и залеза на 
литературоведски кон-
цепции и школи, на лич-
ности, оставили трайна 
следа в българската и 
руската култура. Още 
в началото на „Христо 
Ботев като мислител. 
Хипотези“ авторът спо-
деля своята амбиция 
да пред постави друга, 
малко позната гледна точка при ана лиза 
на вселената Ботев: „Аз исках в тази своя 
книга да погледна на гения откъм неговата 
способност да мисли и разсъждава, да из-
гражда и доказва тези по рационален път, 
за щото исках да разбера доколко разумът 
движи ге роите и литературата на епохата 
и им налага опре делено поведение и път 
на развитие.“ Изследвайки образа и идео-
логическото и художествено наследство на 
Хр. Ботев на фона на общест веното устрой-
ство през 70-те години на XIX век, П. Анчев 
акцентира върху съществена роля на този 
велик българин като изрази тел на проме-
ните (идеолог) и като поет, в чиято поезия 
живее „нова социална душа“. Изобилие то от 
идеи в творчеството му, според изследова-
теля, показват необичайността на неговия 
ум, способността му да анализи ра и обоб-
щава, да изгражда теории за обществено-
то устройство, за хода на историческото 
развитие на българите, за ролята и мястото 
на човека в изменящия се свят и т.н. Не за 
първи път П. Анчев подчертава, че Ботеви-
ят чо век е предтеча на модернисткия тип 
личност, постигната за пръв път в литерату-
рата в творчест вото на Пенчо Славейков, а 
по-късно и у Яворов и поетите модернисти. 
Разликата е, че Ботевият чо век е все още 
твърде социален, неотделим от обще ството 
и носещ национално съзнание. За българ-
ското следсредновековно общество Хр. 
Ботев е знакът на оконча телно извършения 
преход и начало на ново състо яние, в което 
всемирността е едно от най-ярките прояв-
ления на зрелостта и многообразието му. 
За П. Анчев Хр. Ботев е „може би първият 
българин с толкова силно и въздигнато 

национално самосъз-
нание“, което му дава и 
самочувствието да бъде 
не провинциално вели-
чие, не просто осъзнал 
робството си роб, готов 
да го отхвърли, а напъл-
но равностоен и на най-
великите европейски 
истори чески личности.

Българската нация 
се обособява не затво-
рена в себе си, не огра-
дена с китайска стена и 

недопускаща никого до себе си и в себе си, 
а точно обратното – като широко отворена 
за чужди влияния общност, за която конта-
ктите със света са не просто полезни, но из-
ключително необходими и желани. Подчи-
нявайки размишленията си на тезата, че за 
да се очертае реална и обективна картина 
на историческия процес е необходимо да 
се проследят основните етапи, сроковете 
на продължителност и скоростта на проти-
чане на отделните процеси и тенденции, в 
„Руският разум“ П. Анчев подробно и ана-
литично проследява появата и развитието 
руско-българските отношения (в т.ч. и на 
русофилията и русофобията), особено що 
се отнася до „Източния въпрос“ и свободата 
на българите, до културните взаимовръз-
ки и политическата идеология и практика. 
Проследявайки събития, важни за съдбата 
на Русия, изследователят вижда нейната 
уникалност в способността й „да се гордее 
със себе си, с традициите, които е съхра-
нила и съхранява, с великата си култура“. 
Това огромно духовно богатство й помага 
да преодолява уверено и успешно преврат-
ностите на историята, да запазва своето 
могъщество и със самочувствие да участва 
в разрешаването на световните дела. И да 
подхранва почвата, върху която расте све-
товното историческо дърво, даващо плодо-
вете на човешкото развитие, които всички 
народи са в правото си да вкусват. Изклю-
чителен интерес за читателя представляват 
статиите за П. Чаадаев („Нашият пръв фило-
соф“), Алексей Хомяков и неговите заслуги 
за развитието на Русия и човечеството, за 
Константин Леонтиев и плодовете на уни-
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версалното мислене, за Иван Аксаков и 
славянофилската концепция за Русия и ру-
ския път. Изследвайки отношението на ру-
ската интелигенция от началото на XX век 
към руската революция, П. Анчев обръща 
специално внимание върху едно издание 
на Московското психологическо дружество 
от 1902 г. – сборник с полемични статии за 
състоянието на руското общество, негова-
та интелигенция и революцията със загла-
вие „Проблеми на идеализма“ („Проблемы 
идеализма“) под редакцията на П. И. Нов-
городцев. Изследователят задълбочено ко-
ментира позициите на Сергей Булгаков („От 
марксизма к идеализму“), Николай Бердяев 
(„Етическият проблем в светлината на фи-
лософския идеализъм“), Семьон Франк и 
др. Коментирани са накратко и следващите 
сборници на Московското психологическо 
дружество, засягащи проблемите на модер-
ното и на постмодерното време, на епохите 
в криза, т.е. на прехода от една система в 
друга, от едно състояние в друго, когато се 
ожесточава борбата на идеите и прераства 
в борба на класите, съсловията и държа-
вите – „Жалони“ ( Вехи“, 1909 г.), „Проблеми 
на идеализма“ (1910 г.), и „От дълбините“ 
(1910 г.). Някои от постановките на П. Ан-
чев в „Руският разум“ предполагам, че ще 
предизвикат „насрещните течения“ на пост-
модерния ни нихилизъм по отношение на 
Русия, подхранван най-вече от спомена за 
политическите връзки между двете държа-
ви през втората половина на ХХ век. Прави 
чест обаче на изследователя, че заявява 
категорично и публично своята позиция по 
една толкова обширна културна проблема-
тика.

Интелектуалецът е обществен учен, 
морална фигура, способна да свързва ака-
демичното и реалното време. Сред шум-
ната пъстрота на „постмодерните“ гòвори 
Людмила Стоянова противопоставя в 
книгите си „историческата“ алтернатива на 
един по-ранен проект, в който хуманност, 
глобалност и смисъл са позитивно-съзи-
дателни опори на мисълта и човешкото 
поведение. Теоретично-методологическата 
положеност на „Пантеонът на Одесос“, 
синтезът на изследователските практики, 
едновременното присъствие на история, 

археология и митология, опитите да бъдат 
реконструирани картините на религиозния 
живот в многовековния полис, са направи-
ли книгата нещо по-специално в сравнение 
с традиционния набор от текстове. Тя е раз-
каз за мултикултуралния живот в античния 
полис. Неусетно, но въздействащо Л. Сто-
янова ни приобщава 
към отдалечения свят 
на древността – без 
апломб и приповдиг-
натост. Целта й е да 
приобщи съвременния 
читател към културна-
та специфика на антич-
ния Одесос. Това е едно 
много начетено, много 
компетентно изследва-
не, разкриващо образа 
на старата Варна. 

В „Кметовете на 
Варна 1878-1903“ Бо-
рислав Дряновски 
доразвива идеята, че 
за да живеем като кул-
турни личности, трябва 
да съществуваме исто-
рически. Защото, за да 
съществува в нас исто-
рията и ние в нея, на-
учаването, разпознава-
нето и възпроизвежда-
нето е колкото необхо-
димо, толкова и недостатъчно. Докосвайки 
се до многобройните факти, анализирайки 
политиката и управлението на кметовете, 
както и връзките им с обществено-полити-
ческата среда и социално-историческата 
действителност, Б. Дряновски стига до из-
вода, че за изграждането на градоначални-
ците като личности, общественици, полити-
чески, стопански и културни дейци, изигра-
ват роля много фактори – идеите на епоха-
та, семейната среда, учебните заведения, 
връзките други съвременници. Книгата е 
адресирана до всички, които обичат Варна. 

“Лилав мед“ е замислена и осъществе-
на като билингвистично издание. В нея Вла-
димир Стоянов се опитва да ни покаже в 
цял ръст Варлам Шаламов. Иде реч за пре-
води на Шаламов, които не само открояват 
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преводаческата дарба 
на Вл. Стоянов, но и ка-
чествата му на изсле-
довател. „Лилав мед“ 
има неоценима стой-
ност, защото е първото 
цялостно представяне 
на известния руски 
поет на български 
език. Вл. Стоянов е 
трябвало да се справи 
и с нелеката задача по 
съставянето на сбор-

ника. Поставят се и два въпроса: „Накъде 
пътува свободен Одисей?“ – към смъртта. 
„Накъде пътува несвободният Шаламов?“ 
– към свободата. Изводът: Вл. Стоянов не е 
само преводач на Варлам Шаламов, той е 
негов съмишленик, а бих казал – и съучаст-
ник.

Защо завършвам с Шаламов? Най-вече 
заради светлината, която излъчва лагерни-
ческото му слово. И пестеливостта, с която 
отбира речните камъчета, очаквайки онази 
лодка, за която ни пишеше в последните ре-
дове на последния си роман Ат. Липчев.

Годишни награди на Община Велико Търново и Национално общество 
за литература и изкуства „Формула 6“ за книги от великотърновски 
автори и автори от великотърновския регион за книги, издадени в 
периода 2009–2010 г.

На 18 май 2011 г. от 17 часа в конферентната зала на изложбен комплекс „Р. Михайлов“, 
В. Търново, Националното общество за литература и изкуства (НОЛИ) „Формула 6“ орга-
низира литературен преглед на книгите, издадени през периода 2009-2010 г. в гр. Велико 
Търново и областта. Докладчици бяха – за поезия Снежана Иванова, за проза Владимир 
Шумелов, за литературна история и критика Сава Василев.

Награди:

I. ПОЕЗИЯ
Ружа Велчева – „Благословената река на спомените“ и „Не отвръщай лице, Господи“ 

– за автентична поезия и цялостно творчество
грамота и плакет
Мила Велчева – „Нищо за губене“ – за поетическа книга 2009-2010 г., албум на 

Пламен Легкоступ, грамота и плакет
Пламен Павлов – „Черни мисли, бели магии“ – за концептуална модерна поезия, 
грамота и луксозно издание на проф. Михаил Арнаудов
Цвятко Дечев – за дългогодишно присъствие в литературния живот на Велико 

Търново и постижения в лириката и сатирата, грамота и плакет.

II. ПРОЗА
Димитър Начев – „Не съм виновен“ – за съвременна проза, плакет, грамота и книгата 

на Цанко Живков „Дивната Бусинска керамика“
Георги Ръцев – „Популярната музика във Велико Търново“ – за принос в 

изследването на музикалната култура във Велико Търново, грамота, луксозно 
издание на Кретиен дьо Троа „Персевал или разказ за Граала“

Христо Медникаров – „Камъчета от реката“ – за постижения в кратката проза и 
публицистика, грамота и рисунка на художничката Деница Янева
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Тодорка Недева – „Търновски празници – 1878–1944 г.“ и „Търновски делници 
– 1878–1944 г.“ – за принос в изследването на търновската обществено-
политическа и културна история след Освобождението, грамота луксозно 
издание на Кретиен дьо Троа „Персевал или разказ за Граала“

III. ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ
Радослав Радев – Енциклопедия „Българска еротика“ – за принос в тематичното 

изследване на българската култура, грамота и картина на художника Хр. Панев
Владимир Сабоурин – „Свещенотрезвото“ – за принос в изследването и 

популяризирането на чуждите литератури и култури, грамота и луксозно 
издание на Кретиен дьо Троа „Персевал или разказ за Граала“

Радка Пенчева – „Творческият архив на Емилиян Станев и визиите му за историята 
в романа „Иван Кондарев“ – за принос в архивното и литературоведското 
изследване и популяризиране на българската литература, грамота и рисунка на 
художничката Деница Янева. 

ЛИТЕРАТУРНО ТЪРНОВО
2009–2010 г.

ПОЕЗИЯ
За повечето поети класическият стих 

се оказва сериозна бариера. В неговия ка-
пан попадат автори с доказана поетическа 
дарба – Цвятко Дечев, Недялко Чалъков, 
Здравка Владова-Момчева, чиято книга 
„Посвещения“ (изд. „Ровита“, 2009) – дали 
поради емоционална пренапрегнатост 
или емигрантска изповедност – страда от 
напълно излишна патетика, елементарен 
римен речник и безсмислено насилена 
образност. Рими като живот – народ, лъжи 
– кръжи, коси – роси, стих – триптих и т. н. 
за съжаление издават поетическо безсилие 
и форма, захвърлена „в килера“ на поезията 
преди времето на Ат. Далчев и Ал. Вутим-
ски. Не на място звучат образи като „кълно-

ве от митове“, „Бог ще 
се плисне“ и др. Съще-
временно З. Владова-
Момчева изгражда и 
ярки образи като „ел-
хови самоти“, „кучета 
дърпат свода небе-
сен с облачни, върли 
синджири“, което още 
веднъж показва, че 
увличането по форма-
та (като мелодичност) 

на класическия стих 
омаловажава поето-
вите достижения при 
липсата на съдържа-
телна задълбоченост. 
От подобен недоста-
тък страдат и книгите 
„Сълза от моята 
вселена“ („Фабер“, В. 
Търново, 2010) на Не-
дялко Чалъков, в по-
малка степен на Цвят-
ко Дечев „Мелодия 
за кавал“ и „Фари-
сеите и Христос“ 
(„Фабер“, В. Търново, 
2009, 2010). Трябва да 
подчертая, че Цвят-
ко Дечев е автор с 
изключително май-
сторство в областта 
на класическия стих. 
Поетичната сдържа-
ност, изявена най-до-
бре в тъничката му 
стихосбирка „Плачу-
ща върба“ („Фабер“, 
В. Търново, 2009), 
вътрешното настро-
ение на стиха и об-
раза, са достижения, 
към които мнозина от 
творците трябва да се 
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стремят. Моите забележки към Ц. Дечев са 
по отношение на известна излишна патети-
ка в някои от творбите и отчайващо-триви-
алните заглавия на цикли в книгите, които 
не носят никаква символна натовареност. 
„Река на живота“, „Човешка болка“ са загла-
вия от друг регистър, нямащ нищо общо с 
поетичния.

Друг капан са влиянията на заразително 
силни поети. Доказателство за това са кни-
гите на Мила Велчева „Нищо за губене“ 
(„Абагар“, В. Търново, 2010) и на 
Стефания Цанкова „Брегът на 
Ронсар“ (В. Търново, 2010). М. 
Велчева е интересен автор. В 
книгата й има женски проник-
новения, някои от които изящни 
и дълбоки („Оправдание“, „Ако 
помълча“, „Отговорът“) – откро-
вения, в които тя е себе си. Част 
от стиховете обаче са попаднали 
под заплашителното влияние на 
поетесата Маргарита Петкова, че 
и под влиянието на епигоните на 
тази поетеса – Камелия Кондова 
и др. Използването на мото от споменатите 
поетеси не спасяват стиховете на Велчева. 
Тъкмо обратното. М. Петкова е изумителна 
и напълно автентична поетеса, която създа-
де цял кръг от пишещи дами, подражаващи 
на нейния стил (Елица Виденова, в немалка 
степен Елка Няголова и др.). Без да омало-
важавам таланта на горепосочените поете-
си, защото те са наистина много талантли-
ви, а в този кръг попада и Мила Велчева, 
държа да подчертая, че търновската пое-
теса трябва непременно да се измъкне от 
това влияние и да бъде себе си, за да четем 
стихове като „Все някой“, „Преди запетаята“, 
„И така може“.

И докато в книгата на М. Велчева вли-
янието на т. нар. женски модел само доня-
къде нарушава автентиката на поетичния 
глас, иначе стоят нещата с претенциозния 
като оформление сборник със сонети „Бре-
гът на Ронсар“ (билингва, бълг. и фр., в 
прев. на Мариана Дончева) на Стефания 
Цанкова. Очевидно замислена като ба-
роково украшение в стил „Радко Радков“, 
книгата представя всевъзможни колапси 
от изкуствена (до пълна алогичност) при-

повдигнатост, словесна финтифлющина 
и поредица от инфантилни пропадания с 
овехтяла образност. Необходимо е да под-
чертая, че стихосбирката на Цанкова не 
попада в категорията „слаба книга“. „Бре-
гът на Ронсар“ е измислена, неестествена 
книга. Уж гладкото „музикално“ четене на 
стиховете изявява една изкривена, наси-
лена образност като: „макар да ми се моли 
поезиен хорал“, „придворни срички чинно 
поднасят ми бокал“, „слънчев щит от бор-

бено добро“, „поезиен поток със 
дарба златномъдра“ и пр. Редом 
до тези съвсем неправдоподоб-
ни образи се мъдрят словесни 
клишета от рода на: „на младост 
и любов да бъдем в искан плен“, 
„да браним със бодли правда по 
ръцете“, „кротка благодарност за 
златната награда“, „чувствам кро-
тък трепет през шепотни слова“ 
и пр. – изброяванията могат да 
продължат доста. За техническо 
майсторство няма да говорим. 
Не смятам, че някой приема 

свръхелементарни рими като пълноводна 
– плодородна, имения – владения, знамена 
– писмена, война – светлина, мисловен – 
коронован, пейзаж – плаж за част от добрия 
поетичен слог. В книгата на Цанкова има и 
някои поетични находки, на които авторка-
та следва да се опира в бъдещото си твор-
чество. Свежо и оригинално звучат образи 
като „нощем шия стиха си край свещта“, 
„постелята ни нежна с извивки на легато“, 
„хралупи и къртичини са моите имения“ – 
образи, които, за съжаление, не спасяват 
поетичния експеримент на Цанкова.

Следващите три книги, всяка от които 
с различна стойност, са уловени от капана 
„книга-лексикон“, „книга-дневник“. Това са 
книгите „Капчици роса“ („Фабер“, В. Тър-
ново, 2010) на Петранка Новосад, „Чаро-
мат от младостта“ („ПИК“, В. Търново, 
2010) на Елисавета Цветкова и „Озаре-
ния“ („ПИК“, В. Търново, 2010) на Мариана 
Господинова. П. Новосад показва поетич-
на душевност, която обаче твърде често 
се размива поради липса на съответната 
форма. По-голямата част от откровенията в 
книгата й трудно могат да бъдат наречени 
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стихове, с изклю-
чение на цикъла 
кратки форми, на-
речени „хайку“, без 
да са точно хайку. 
Единствено в тях, 
вероятно поради 
стегнатостта на 
формата, автор-
ката показва пое-
тични попадения: 
„звезден прах стаи 
се по сандалите на 
детството“, „следа от лопатар – ез-
ерце в копитото“, „мако-
ве танцуват па-дьо-дьо“, 
„делфин подпира небес-
ната дъга“ и др. Убедена 
съм, че ако П. Новосад 
продължи в тази посока, 
с работа върху кратките 
форми, може да постигне 
нещо сериозно. За съжа-
ление никаква надежда 
по отношение на поези-
ята не оставят книгите на 
другите две посочени ав-
торки. Липсата на дарба е съвсем очевид-
на и не е необходимо да занимават изкуше-
ните от Ерато, а и неизкушените от Музата с 
личните си вълнения и спомени. Видно е, че 
са дами със солидни биографии и поприща, 
явно Бог отдавна си е казал за тях тежката 
дума. Обществото има много по-голяма 
полза от житейските им реализации, а пое-
зията – само вреда. Стихчетата за под въз-
главницата са само за под възглавницата.

Книгата на Христо Медникаров „Ид-
вайте си“ („Слово“, В. Търново, 2010) е ан-
тологична, поради което не влиза в усло-
вията на прегледа за годините 2009–2010. 
Лично аз смятам, че това е едно достойно 
издание на доайена на търновските поети, 
представящо най-точно пейзажите на него-
вата душевност, отгласи от една различна 
емоционалност спрямо днешния ден, с ха-
рактерния й клетвен патос, импулсивен па-
триотизъм и дълбоко страдание от прекъс-
натата връзка между поколенията. Смятам 
още, че, подобно други поети (Н. Чалъков, 
Б. Костов, Ц. Дечев), Хр. Медникаров е ав-

тор, незаслужено изтласкан от 
времето, в което е трябвало да 
бъде забелязан, за да премине 
по-леко и спокойно простран-
ствата на поетичното си разви-

тие.
Ружа Велчева се предста-

вя с две стихосбирки – „Бла-
гословената река на споме-
ните“ и „Не отвръщай лице, 
Господи!“ („Фабер“, В. Търно-
во, 2009; 2010). Двете книги не 
са равностойни помежду си, 
а и втората от тях не е моно-

литна като стилистика 
и поетично майстор-
ство. Важното в случая 
е, че поетесата е автор 
с изграден поетически 
свят, със свой автенти-
чен поглед към света. 
Странното, свойствено 
само на нея сцепление 
между ежедневно-со-
циално и интимно-емо-
ционално, валидира ха-
рактерна визия за света, 
при това без изкуствено 

насилена образност, разчитаща на вътреш-
ното взиране и съ-преживяване на външни 
реалии („Салтомортале“, „Коледа“, „Болка“, 
„Коприва“). Някои от стихотворенията в „Не 
отвръщай лице, Господи!“ обаче са прека-
лено приповдигнати, слаби като поетиче-
ско изпълнение, а на места звучат елемен-
тарно-делнично („Вик“, „Уличното псе“, „Мо-
дерен ресторант България“ и др). Поетесата 
непременно трябва да изчисти слога си от 
трафарети като „високо лети душата им – 
към слънцето“, „ала там дълбоко в гърдите 
ни, набира цирей, надига се люта закана“ 
и още някои – грозни като живота наоко-
ло – образи, които опростяват и снижават 
качеството на специфичната й поетическа 
вселена.

Изящна като концепция, майсторска 
във всички смисли на думата и открояваща 
се е стихосбирката „Черни мисли, бели ма-
гии“ (2010) от Пламен Павлов. Изградена 
на принципа на хроникално-вътрешното 
движение (от единичното към всеобщото), 



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 653

Преглед

залагаща на циклите 
„Моменти“, „Тежести“, 
„Катастрофи“, книгата 
на П. Павлов се отли-
чава както с ерудит-
ска смислово-култур-
на натовареност и 
постмодернистичен 
скепсис, така и с не-
вероятна философска 
дълбочина и екзис-
тенциално преживя-
ване на очевидното. 

Стихотворения като „Графика в червено“, 
„Лунната невеста“, „Бряг“, „Забрава“, „Малки 
бягства“ и още много други са уникални по-
етични изваяния, на които без злоба би за-
видял всеки поет. Единствената ми препо-
ръка към Павлов е да свие още стиха като 
форма, защото според мен всяко сгягане на 
слога ще натовари в добрия смисъл на ду-
мата повече емоционалността и дълбината 
на образите и внушенията.

Снежана Иванова

ПРОЗА

Художествена проза

Сб. „Не съм виновен“ („Слово“, В. Тър-
ново, 2009) на Димитър Начев, който през 
2008 г. навърши 80-години, обединява пет 
разказа (едноименния „Не съм виновен“, 
„Поднебесните зелени коне“, „Епикриза“, 
„И бъди щедър...“, „Разсед“), романа „Поку-
шение“ и трагикомедията „Алабализъм по 
време на нежната революция“. Селекцията 
е впечатляваща по отношение на днешна-
та читателска рефлексия: стари (вероятно 
и редактирани) и нови неща съжителстват 
мирно и хармонично с текстове, в които 
фабулната динамика е изведена на преден 
план. Може би малко встрани, но повече за-
ради жанра и избраната стилистика, стои 
„трагикомедията“. В сборника основна е те-
мата за екологията, свързана с различни по-
литически интереси (романа „Покушение“). 
В разкази като „Не съм виновен“, „И бъди ще-
дър...“, „Епикриза“ на преден план са изведе-
ни екзистенциалните проблеми на обикно-
вения човек, но те са разгледани по-камер-
но, изпълнени с носталгия, с равносметка, 

със самоирония. Разбира се, „екологичният“ 
привкус, нонкомформизмът присъстват и в 
„Разсед“, и в „Не съм виновен“, в „Поднебес-
ните зелени коне“, „И бъди щедър...“, без да 
са развити в основна тема. Именно в тези 
по-ниски социални етажи, в живота и прак-
тиката на масовия човек, се търсят отгово-
рите на вечните въпроси за битието; по-точ-
но авторът ги поставя, без да дава окончате-
лен и еднозначен отговор, което е и едно от 
предимствата на тази проза.

Романът на Трифон Трифоновски 
„Търново въстана“ („Фабер“, В. Търново, 
2009) наистина е „исторически роман“, как-
то уточнява вметката в скоби под заглавие-
то. „Исторически“ до тривиалност, бих доба-
вил – досадно „исторически“, но все пак по-
явата му като книжен факт релаксира някои 
разсъждения за историческата ни проза от 
втората половина на миналия век насам. 
„Историята“, следвана пунктуално в „Тър-
ново въстана“, е следната: разказано е Тър-
новското въстание от 1598 г. (или 1595 г.). 
Смята се, че това е един от първите опити 
за освобождение, организирано от тър-
говеца Тодор Балина, Павел Джорджич от 
Дубровник, търновския владика Дионисий 
Рали, братя Сокорчевич и др. Още в ония 
времена малките поробени народи са раз-
бирали, че въстание в империята без чуж-
да външна помощ е обречено на неуспех. 
Следва обаче логичният трагичен финал: 
Австрия не дава обещаната помощ и въс-
танието е потушено жестоко (около 60 000 
българи напускат родните места и се спася-
ват на север, отвъд Дунав). Това е история-
та, а нейният главен герой Тодор Балина ще 
срещнем в енциклопедичната литература 
като „първият 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. 
Разглеждайки чисто художествено исто-
рическия наратив на Тр. Трифоновски, ще 
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трябва да отбележим, че правдивата (сти-
гаща до публицистичност) интерпретация 
на събитията в голяма степен е за сметка на 
плътните образи, на философското внуше-
ние. Ето какво казва Ил. Бешков по въпроса: 
„Идеите не се рисуват, а хората, в които са 
въплътени. А нашата литература е безкрай-
но немощна и бедна откъм герои. В нея има 
идеи, описания, действие, драма, кръвнина, 
надежди, закани, но няма хора“ (И. 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 съби-
тие. Доказват го имена, свързани трайно с 
този велик град в миналото и днес – Ем. Ста-
нев, А. Дончев, Д. Мантов, А. Калоянов, Ив. 
Робанов. Случаят с Тр. Трифоновски обаче 
не е точно такъв.

Следват две книги на д-р Георги Нико-
лаев, дългогодишен завеждащ на Карди-
ологичното отделение във Великотърнов-
ската болница, д-р на медицинските науки 
по кардиология, първият лекар в България, 
въвел Холтер-мониторирането. 

Първата му книга е „Уроци по човеч-
ност“ („ИВИС“, В. Търново, 2009). Д-р г. 
Николаев е автор на много научни публи-
кации, той е ерудирана личност, с широки 
интереси, и в частност към литературата, 
където признава за свои учители Хайтов и 
Радичков; има дългогодишни приятелства и 
с изявени съвременни български писатели 
и интелектуалци. Разказите му се появяват 
като плод на нуждата да сподели със свои-
те приятели и бъдещи читатели професио-
налния си опит, но и като опит да проникне 
в душата на своите герои. Няколко групи 
от разкази можем да отделим в книгата: 
едната е за вярата в изцелението и какво 
може да ни струва това („Грешна диагноза“, 
„Боксовите ръкавици“, „Златният пръстен“, 
„Бялото гълъбче“ и др.); друга група се обе-
динява около идеята за моралната отговор-
ност, злото и доброто, лъжата и истината, 
грешката и наказанието („Женска клетва“, 
„Наказание за клетва“); трета интерпрети-
ра живота на обикновения човек – през 
професионалния лекарски поглед и извън 
него („Ангелска целувка“, „Дядо Георги по-
зна“, „Рецептата на дядо Цонко“, „Епикриза“, 

„Имо-Мимо“ и др.). Това са кратки истории, 
разказани непретенциозно, но искрено, с 
нужната доза автентичност, които ни въз-
питават в хуманност – така, както повелява 
същината на лекарската професия.

Втората книга „Сърце подир сърце вър-
ви“ („ИВИС“, В. Търново, 2010), по принцип 
тя не би трябвало да участва в нашия пре-
глед, защото е съставителска, но ние ще я 
отбележим, за да допълним творческия 
портрет на този интересен автор, а и защо-
то в известен смисъл тя надгражда разка-
занато за хората и лекарската професия от 
първата книга. Обект на интерпретация тук 
се явява човешкото сърце – като анатомия 
и като метафора. По метода на интервюто 
д-р г. Николаев е събрал мисли за сърцето 
от известни свои колеги – лекари, но също 
и от политици, спортисти, писатели, учени, 
хора на изкуството, интелектуалци. От за-
писаните мисли се е получила интересна 
кардиограма на днешния живот на бълга-
рина, на човека, на обществото изобщо. 
Някои от мислите са в стихове, други са 
съвсем кратки, пожелателни или афорис-
тични, трети са разсъдъчно-аналитични, но 
всички те отразяват съответната личност, 
манталитета на нацията като цяло. Трудът 
на автора-съставител е респектиращ като 
творческо усилие. 

В канавата на съвременния живот е 
книгата на Борислав Костов „Банален ро-
манс“ („Астарта“, Пловдив, 2010). Неговата 
шестнадесета книга е диптих от две „кри-
минално-еротични новели“, предговорени 
от Вл. Даверов с текст, озаглавен „Красива 
печал“. Владо е съученик на Борислав от 
небеизвестната (елитна) Ловешка немска 
гимназия, която между другото е прочута 
и като ченгеджийски люпилник (за Владо 
и компания знаем отдавна, но и Борислав 
написа и издаде своя „ченгеджийски“ нон-
фикшън „Аз бях Август в една безкрайна 
зима“ през 2007 г.). Та в предговорните си 
думи Даверов е пристрастен: „Диптихът 
на Борислав Костов ме изненада и зарад-
ва. Изненада ме с дълбокото познаване на 
човешката психология и специфичния за 
В. Търново провинциален манталитет. За-
радва ме, защото отдавна очаквам да видя 
пренесена „на хартия“ неговата ярка, бър-
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за, експресивна мисъл“. Книгата съдържа 
новелите „Банален романс“ (издадена като 
отделна книжка през 2008 г. в „Астарта“ под 
заглавие „Кучките телефонират в полунощ“) 
и „Часът на Шницела“. Сюжетът е банален. 
Главният герой се стреми да попадне в хай-
лайфа и попада – като жиголо. Около него 
е тъпкато с курви, но курвата явно е той. 
„Еротичното“ в новелите е издържано плът-
но – чукане в коли, баня, легло, манастир-
ски параклис, меча кожа в хола, на терасата 
(дано не изпускам пози). „Криминалното“ – 
също (предварително обмислено): Бистра 
Соколова убива мъжа си Пепи на финала, 
като натриса убийството на главния герой, 
жиголото (интересна е смяната на гледна-
та точка с аз-повествование – за имитация 
на автентичност, с преобладаващото обек-
тивизирано третолично повествование). 
Втората част (новела) „Часът на Шницела“ е 
по-добрата – като сюжетна схема, плътност 
на образите, взаимоотношения между ге-
роите. Без да изпадаме в преразказ, само 
ще кажем, че в тази „градска“ проза (дейст-
вието се развива в провинцията), освен ос-
новните типове персонажи, познати от пре-
дишната новела и от много от страниците 
на жълтите вестници, витаят и едни други 
образи – ъндърграунд герои, изтласкани 
встрани от живота, от живота въобще, кои-
то обогатяват реалистично текстовете. И 
тук ще се върнем към началото – е ли това 
писане част от постмодерната тенденция 
за заличаване на лимитите между „ниско“ и 
„високо“ в литературата? Талантливо ли е, 
или е имитативно-копиращо „вулгарния ре-
ализъм“ на Хр. Калчев (примерно)? И поне-
же е дългогодишен журналист, не можем да 
не припишем редица слабости в стила на Б. 
Костов именно на тази професия, включи-
телно и писателската му припряност. Като 
белетрист той търси не изобразяването на 
действителността, а нейното копиране и 
коментиране, което води до изсушаване на 
разказа, прави го коментарен и описателен; 
журналистически. Независимо от напреже-
нието около криминалната интрига. Без да 
подценявам културата на автора да води 
разказ, да фабулира и изгражда диалог и 
пр., ще кажа, че подобна литература остава 
на равнището на тривиалната булевардна 

книжнина, която не може да бъде сравня-
вана с образците от жанра на автори като 
Вл. Даверов или Ал. Томов (тук пропускаме 
имената от сравнително по-младата гене-
рация – Марин Дамянов, Мария Станкова 
и т. н.).

Нехудожествена проза.

С втората книга на Борислав Костов 
„Много жени аз разлюбих (50 изповеди 
на Пеньо)“ („Астарта“, Пловдив, 2009) пре-
минаваме към следващия прозаичен раз-
дел. Това е неизмислена лирична проза, 
посветена на 50-годишнината от смъртта на 
големия български поет Пеньо Пенев. Но 
не съвсем. Фикшънът и авторовият егоцен-
тризъм избиват в „жълтото“ на доста места в 
80-страничната книжка. Има и сполучливи 
места, които напомнят български образци в 
жанра (спомням си например в тази стилис-
тика някои прозаически книги на покойния 
Дамян П. Дамянов, с известни условия). Но 
днешният ден е 20 години след „избухване-
то на демокрацията“ и подобни книги вече 
трудно вървят, ако не казват нещо наисти-
на ново или по нов начин, жанрът не търпи 
дилетантизъм, „документалистиката“ вече 
се позапълни. Как е при „поета с ватенка-
та“? Б. Костов е подходил колкото дилетант-
ски, толкова и наивно-утопично, опитвайки 
да „нарисува“ портрета на Поета по друг, 
„неизвестен“ досега начин – книгата пред-
ставлява колаж от стихове на поета, писма 
и спомени на Пеньо Пенев и близките му, 
предсмъртни записки плюс фрагменти-ко-
ментари от автора-събеседник и всичко 
това – потънало в импресионизъм. Компо-
зиционно обаче текстовете са структури-
рани отлично – кръгово затворена компо-
зиция с плавни преходи между отделните 
части. Хронологично в разказа присъстват 
любимите на Поета: Фана, Зоя, Лина, Ива-
ница, Клара, Кичона, Ира, Богдана, Мария... 
И Поетът се изповядва пред тях за живота 
си, за творчеството си и мъките от него, за 
мечтите си. Какво получава насреща? „Вя-
тър и мъгла!“ Иначе погледнато – повечето 
не споделят мечтите му, а „Страшно е човек 
да живее без мечти, Мария!“ Като прибавим 
политико-идеологическите разминавания, 
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драматичният социум и творческото неу-
довлетворение, плюс една нежна и рани-
ма поетична душа, какво излиза? Че не би 
било зле Костов да познава и някои послед-
ни изследвания като сб. „Между мечтата и 
утопията. Нови изследвания и документи 
за Пеньо Пенев“, пор. „Литературата на НРБ: 
история и теория“ – книга 3, съст. Пламен 
Дойнов, С., ИК „Пан“, 2009 г. Погледната от 
ъгъла на патетизма и признателността, от 
книги като тази има нужда. Изтъкват го и 
повечето (по)читатели на П. Пенев. Надали 
така мислят обаче някои негови близки – и 
най-вече женското племе, а и музейни ра-
ботници, цербери на паметта на Поета, на-
учни работници, интерпретиращи тексто-
вете и паралитературните му изцепки.

Двуезичната книжка „Едно пътуване 
на българи с „Титаник“ / Nikolai Ivanov. 
A bulgarian’voayage of Titanic“ („КомСер-
виз“– ЕООД, В. Търново, 2010) на Николай 
Иванов е юбилейно издание – посветена 
е на 100-годишнината от гибелта на най-
големия за времето си пътнически лайнер, 
но истинските герои в нея са „шепата бълга-
ри от „Титаник“, които пътуваха към другия 
бряг, следвайки бляна за по-добрия живот“. 
Още в началото трябва да отчетем два фа-
кта: появата на това любопитно четиво 
изпреварва с около година 100-годишния 
юбилей (1912–2012), а обемът му е с раз-
мер на разширена статия, което в книгата е 
компенсирано с огледално дублиран текст 
на английски (превод Маргарита Ангелова). 
Тези два факта нямат отношение към съ-
държанието. Темата, колкото и преекспони-
рана/интерпретирана и реинтерпретирана 
до тривиалност, явно продължава да въл-
нува милиони хора по света. Новото в слу-
чая обаче е българският акцент: „В продъл-
жение на няколко години – пише авторът в 
своя „Предговор“ – обходих някои от род-
ните селища в България, където драматич-
ното събитие е отразено в съчинените и из-
пяти народни песни, а вдовиците и сираци-
те оплакали и ритуално погребали вещите 
на загиналите на „Титаник“. Той се среща и с 
все още живите, които пазят в спомените си 
завръщането на оцелелите от пътническия 
кораб. След тази „разширена статия“ на Н. 
Иванов разбрах основното: двигателят, за 

да тръгнат на този дълъг, рискован и скъп 
път, е била немотията (нищо ново, съотне-
сено с днешния ден); „Митът Америка не съ-
ществува само в песенния фолклор. Той е в 
бита, в начина на поведение на българите, 
дори на тези в най-затънтените села“. (Си-
гурно си спомняте родната кинолента „Гос-
подин за един ден“? Но вижте и картините 
на самоуките майстори на четката, пресъз-
дали събитието – на корицата е една от тях, 
рисувана от Георги Евтимов от Асеновград. 
„От този град е и част от групата пътуващи 
българи на „Титаник“. И още: Константин Ве-
личков от Асеновград се опитва да предаде 
част от трагедията на съгражданите си при 
потъването на кораба в мелодраматичната 
си книжка „Многострадалний Титаник“). А 
как са почели паметта на загинали близките 
им в родината? Ритуално, с кенотафи (праз-
ни гробове – от гр.) и монументи, направе-
ни с парите от застраховките (както в с. Гу-
мощник) или със символични погребения 
за упокой на душите (с. Терзийско). В Гумощ-
ник впрочем има и местен музей на загина-
лите на „Титаник“ с уредник Дойчо Бояджи-
ев (вж. в. „168 часа“, 26.04.2007 г.). Интересни 
са разкритията и паралелите с по-древни 
времена, които Н. Иванов прави във връзка 
с трагедията на лайнера „Тинаник“ – той се 
опитва да свърже отделни характерологич-
ни черти от народопсихологията на бълга-
рина с морето (страхът на балканджията от 
Голямата вода, недалновидността на един 
народ да се превърне в „морски“ и т. н.).

Една малка, но родолюбива книжка, 
която ни прави част от големия свят.

Сборникът с поезия и проза на Анка 
Балукова с красивото заглавие „Косана“ 
(„ПИК“, В. Търново, 2010) ме завърна към 
Елена и нейната неповторима природа. Но 
не само – в художествените разкази, спо-
мените и стиховете на Анка Балукова ще 
открием и неповторимата нравствена и 
физическа красота на балканджията, него-
вата възрожденска устоимост във времето. 
Именно възрожденският дух дава сила на 
авторката (родена в еленското село Чака-
ли, което до 1979 г. се води в регистрите 
като „колиби“) да възпее своите спомени в 
проза и стих, да направи от спомените си 
паноптикум на оная Елена и еленския край, 
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който за радост е запазил и до днес много 
от миналите си добродетели, съхранили 
българщината.

Ето още една книга в тази опция: сбор-
никът на нашия именит съгражданин 
Христо Медникаров „Камъчета от ре-
ката“ („Народна библиотека „П. Р. Славей-
ков“, В. Търново, 2010). Когато четях тази 
негова поредна книга, неволно си спомних 
за Атанас Радойнов от Бургас и една от не-
говите последни книги „Крайпътен огън“. 
Много са нишките, които свързват техните 
творчески търсения, но една е несъмнено 
най-важната и набиваща се в очи – родо-
любието или по-точно онова, което през 
60-те години нарекоха коренотърсачество. 
„Камъчета от реката“ е сборник от кратки 
импресии, зарисовки, есета, фрагменти – 
най-общо кратка лирическа проза, която 
връща времето назад, в която мемоарът 
надделява като носталгично чувство, но 
иначе текстовете носят ненатрапчива ди-
дактика, доколкото рационално-реалното 
е пречупено през тропите, звучи иноска-
зателно. Това е тиха, лирично-лична поу-
чителна проза, в която на места избухват 
малки вулкани – тези обясними гневни 
изблици на честност в днешното време, 
които всеки истински творец носи в себе 
си. Проза, базирана на богатия житейски 
опит (точно преди година Христо отпраз-
нува своята 80-годишнина) и творческото 
усилие да го пречупи така, че да стане част 
от нашия екцистенциален прочит на света. 
Проза на равносметката. Мъдра и честна 
проза. Като извадки от дневник. Кратки 
уроци по доброта и човечност. „Екологич-
на“ проза (видими са връзките с тектове на 
Хайтов, Радичков, Емилиян Станев). Проза 
на „съхранената памет“, на „светлата тъга по 
родното“. Споменът на Христо звучи уни-
версално. Когато четеш личните истории 
за „Записки по българските въстания“, за 
изгубените във времето дикани, джамали, 
къщи чардаклии, потъваш не просто в една 
отминала епоха, а знаеш, че и ти си бил ня-
кога там.

В областта на краезнанието и родовата 
хроника са двете книги на Аврам Авра-
мов. Първата се нарича „Ехо от векове-
те. Хроника за село Куцина“ („ИВИС“, В. 

Търново, 2010). Имах късмета да се запоз-
ная с този уникален човек може би след 
средата на 90-те във връзка с представяне-
то на една от книгите му. (Творчеството си – 
поезия и проза – Аврамов пише в тъмнина; 
след нещастен случай преди много години 
остава сляп за цял живот, но успява да ре-
ализира книгите си благодарение на сес-
тра си Соня Йорданова и на редакторката 
Елена Мачковска.) Хрониката на село Ку-
цина – негово родно място, на двайсетина 
километра северно от старата българска 
столица Търново – се явява допълнение и 
завършващ етап от дългогодишен труд и 
публикации върху историята на населено-
то място. Част от него е историята на сели-
щето в контекста на региона и държавата, 
описани са фактите от далечното минало 
(XV в.) до наши дни, а като прибавим и при-
носните глави за поименния пътеводител 
от 169 издирени прякора при мъжките и 
женските имена, ценните приложения със 
списък на загиналите във войните от с. Ку-
цина, списък на наградените с орден „За 
храброст“, автобиографии на неговите съ-
труднички Гичка Филева, Николинка Вели-
чкова и Цонка Маринова, личното поетич-
но творчество и отражението на живота в 
Куцина в печатните медии, излиза, че има-
ме пред себе си един достоен за уважение 
краеведски труд.

Другата книга на Аврам Аврамов – „В 
люлката на Пимпирския род“ („ИВИС“, В. 
Търново, 2010) – раздипля едно родосло-
вие: това на неговия Пимпирски род от с. 
Куцина, Великотърновско. След послед-
ната му книга „Ехо от вековете. Хроника за 
село Куцина“ (2010), тя е естествено завръ-
щане към себе си, към преоткриването на 
интимните и собствени основания за па-
триотизъм и гордост. В уводните си думи 
авторът пише: „Нашият Пимпирски род, 
основан от Цани Лазаров Тонев, е една кап-
ка от световния човешки океан. Страници-
те, изпълнени с родово съдържание, имат 
аромата на „закъсняла пролет“. Булото на 
забравата е покрило много събития, случ-
ки и хора от нашия род“. В началото на тре-
тото столетие това родово дърво не е пре-
съхнало и продължава да дава плодове. А 
любовта на Аврамов към рода и неговата 



658 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Преглед

история е искрата, която му дава сили да я 
разкаже и завърши.

И още една родова история – „На-
следството на един род. Папàняците“ 
(„ПИК“, В. Търново, 2010) на Мария Симе-
онова-Грозева. Ако вулгаризираме малко, 
настоящата книга би била поредното дока-
зателство на поговорката, че полето раж-
дало тикви, а Балканът – хора. Разбира се, 
чел съм и много добри краеведски изслед-
вания на полски селища и истории на ро-
дове от равнините, но родовите и селищни 
хроники от планинските краища винаги са 
ме удивлявали и привличали повече. Не-
съмнено причините са и лични, но факт е, 
че планините крият повече романтика, тай-
ни и легенди, винаги са били убежище на 
силни и горди личности, закрилник на ог-
ромни подгонени от поробителя човешки 
маси (които в мирните години пък са били 
привличани от равнините като източник на 
по-добър живот). Мария Симеонова-Грозе-
ва ни разказва поредната родова хроника 
от Еленския край – тази на Папàняците от 
с. Руховци. Неразривна е връзката на рода 
Папàняци и Руховци, а ще се окаже, че ро-
дът е в основата на редица бележити бъл-
гари. Авторката проследява родословните 
дървета и ги предстява графично. Книгата 
е богато илюстрирана с цветен и черно-
бял снимков материал. Езикът е достъпен, 
изследването е направено добросъвестно, 
научно коректно.

Надка Василева работи в Регионалния 
исторически музей – В. Търново от 1981 г., а 
е уредник в неговия отдел „Етнография“ от 
1991 г., където отговаря за основните фон-
дове. През 2010 г. тя издаде във великотър-
новското издателство „ПИК“ своята книга 
„Велико Търново. Етнографски проуч-
вания“. Старопрестолно Търново е доста-
тъчно проучен град откъм паметниците на 
културата на Средновековието, Възражда-
нето и периода на Новата българска исто-
рия. Това са паметници с общонационално 
значение. Има обаче не едно и две бели 
петна, свързани с демографската и социал-
на стратификация на търновската общност 
след 16. век, и особено с втората половина 
на 19. в. – та до средата на 20. в. Великотър-
новските енографски проучвания на Надка 

Василева тръгват от една по-малка, частна 
тема – „Посрещането на гости по стар вели-
котърновски обичай“. Към нея естествено 
се прибавят главите за среброто и златото 
в бита на търновци, порцелана, различните 
реквизити от стари градски обичаи (коруб-
чета за сладко, лужичници, лъжички, под-
носи), домашните съдове от цветни метали, 
раклите като част от бита, два православни 
кръста от Божи гроб, газени лампи, часов-
ници, все в услуга на същия този бит. Но 
кои са тези хора, които са ги ползвали? Как-
во говорят те за техния живот, за живота в 
тогавашно Търново? В своите предговорни 
думи авторката ни ги показва (снимките са 
открити от Кинка Панайотова през 1990 г. 
и преснимани за Великотърновския ис-
торически музей с разрешението на г-жа 
Минка Дончо Смилова) и пише: „Това са 
хора от дейни заможни фамилии, които са 
натрупали своето състояние като органи-
затори на производство (индустриалци и 
занаятчии), търговия в страната и чужби-
на и интелектуален труд (учители, лекари, 
инженери, архитекти, държавни и банкови 
чиновници). Приносът на Надка Василева 
чрез това великолепно илюстрирано из-
следване е, че тя е използвала за база ня-
колко непубликувани досега колекции от 
фонд „Етнография“ на Великотърновския 
исторически музей. И още: изследванията, 
направените изводи са научно коректни, 
направени изключително върху оригина-
ли.

Следващите две книги представля-
ват своеобразен диптих – изследване на 
празниците и делниците в старопрестол-
но Търново от Тодорка Недева. Първата 
книга „Търновски празници. 1878–1944“ 
(„ПИК“, В. Търново, 2010) поставя началото 
на библиотека „Вълшебно Търново“ на из-
дателство „ПИК“ – В. Търново. Тя излиза по 
случай приемането на В. Търново за член 
на Лигата на историческите градове и кул-
турна столица на Балканите през 2010 г. 
Съдействие в издаването й са оказали Ре-
гионалният исторически музей (РИМ) – В. 
Търново, Общинска агенция по туризъм 
„Царевград Търнов“ – ЕООД, и в. „Борба“ – 
В. Търново. Познаваме авторката като екс-
курзовод, дългогодишен уредник в РИМ 
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– В. Търново, и гл. уредник в отдел „Нова и 
най-нова история“ на РИМ. Тя е и автор на 
многобройни научни и научнопопулярни 
статии, публикувани в течение на около 
30 години в местния и централния печат. 
Първата й книга „Търновските генерали. 
1878–1944“ излиза през 2008 г. През 2009 г. 
заедно с „Търновски празници. 1878–1944“ 
е отпечатана и втората книга от библиотека 
„Вълшебно Търново“ – „Търновски делни-
ци. 1878–1944“. На практика този двутом-
ник обхваща почти цялата палитра на праз-
ничния календар в старопрестолния град, 
щрихира също така делничния живот на 
града през посочения период, като по този 
начин опитва да сглоби пъзела на търнов-
ския бит и душевност в един извънредно 
важен и продуктивен исторически период 
от най-новата българска история.

Търновският празничен календар е 
разгледан двустранно: от една страна се 
разкрива очарованието на традиционните 
за града празници, а от друга – празници, 
повлияни от тенденции, идващи от Европа 
и света. В книгата са описани някои нови 
национални и официални празници, свър-
зани с В. Търново: Освобождението на Бъл-
гария от турско робство и Независимостта 
на България; в същото време с ново съдър-
жание и идеи се обогатяват такива светли 
за българската народност празници като 
24 май – Ден на славянската писменост, и 
1 ноември – Ден на народните будители. В 
празничния търновски календар е отделе-
но специално място на празнични ритуали 
за исторически събития и личности, свър-
зани с града и региона. След всяка статия 
за празничен ритуал или честване авторка-
та добавя и рубриката „Любопитно“, с което 
обогатява съдържанието й, внася допъл-
нителни, странични характеристики към 
информацията за събитието. Изданието е 
богато илюстрирано с фотографии, доку-
менти и факсимилета; приложен е и списък 
на използваните източници.

Книгата „Търновски делници. 1878–
1944“ е втора по ред от библиотека „Въл-
шебно Търново“ на „ПИК“ – В. Търново. 
Предговорена е от проф. А. Калоянов с 
текста „Пътеводител“ за добре познато мяс-
то в неговото малко познато време“, след 

който е трудно да напишеш нещо повече 
и по-добро за този сборник. Голяма част 
от материалите в двутомника читателите 
– най-вече на великотърновския всеки-
дневник „Борба“ – познават от научнопо-
пулярните публикации на Т. Недева в про-
дължение на повече от четвърт век. Не слу-
чайно (както и в другата книга „Търновски 
празници. 1878–1944“) някои от статиите 
са придружени от послеслови „Любопит-
но“, „Малко известно“, „Интересно е да се 
знае“, които не олекотяват научните статии, 
а им придават колорит, четивност, разши-
ряват периметъра на научната претенция. 
Ако празниците са „перлите в историческа-
та огърлица“ (Т. Недева) на В. Търново, то 
делниците оформят физиономията на един 
град; според А. Калоянов те, заедно с праз-
ниците, са „близначна двойка“ – „на лице-
то са делниците, а на гърба – празниците. 
Или обратното“. Изследването се спира на 
онези важни щрихи от делничния живот 
на старовековния град, които моделират 
неговия облик в един период от 66 години 
– това е модерния период на Третото бъл-
гарско царство.

„История на читалище „Надежда 
1869“ („Абагар“, В. Търново, 2009) с автори 
Кинка Панайотова и Невяна Бъчварова 
е юбилейно издание, което се посвещава 
на поколенията читалищни дейци и чле-
нове през 140-годишното съществуване на 
читалището. Този добросъвестен труд на 
ст.н.с. д-р Кинка Панайотова и н.с. Невяна 
Бъчварова е издаден перфектно, луксозно, 
с многоброен снимков материал. А ето и 
първото изречение от „Предговор“-а, кое-
то, макар и трафаретно, звучи програмно: 
„Българските читалища, възникнали в сре-
дата на XIX в., се утвърждават през XX и 
прекрачват в XXI в. като наша специфична, 
самобитна форма на културно сдружение, 
което е отворено към постиженията на ев-
ропейската и световна култура“. 

Великотърновското читалище „Надеж-
да 1869“ в момента е в криза, както пове-
чето от културните институции, както це-
лият ни живот. Фактът, че то продължава 
да съществува вече 140 години (основано 
е 8 юни 1869 г.) и има водещо място в най-
новата българска културна и политическа 
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история, е достатъчен за появата на тази 
„История“, написана академично и с много 
архивистка добросъвестност (тя коригира 
и изключва предишни публикувани неточ-
ности и противоречия, като се основава 
на първоизточници и новоиздирени ма-
териали). Читалищната история стъпва на 
солиден документално-архивен материал, 
на други издания по различни поводи (сб. 
Народно читалище „Надежда“ – В. Търново 
(1869–1969), С., 1969; Библиографски ука-
зател, 125 години читалище „Надежда“ – В. 
Търново, В. Търново, 1994, и др.), и най-ве-
че на многобройни оригинални документи, 
съхранени в Държавния архив и Историче-
ския музей на В. Търново, като съдържани-
ето спазва историческата хронология – I 
глава: „Читалище „Надежда“ 1869–1944 г.“, II 
гл.: „Читалище „Надежда“ 1944–2009 г.“ 

„Надежда“ е един с т ве но то в България 
читалище, което е свър за но пряко с ут вър-
ж да ва не то на Тре та та бъл гар с ка дър жа ва. В 
сградата на театралния салон, сега памет-
ник на културата с историческо значение, 
реставриран и обновен по проект „Кра-
сиво Велико Търново“, от 1886 до 1911 г. 
за се да ва Тре то то, Чет вър то то и Пе то то 
На род но съб ра ние, на които се приемат 
най-важните актове в историята на нова 
България.

Книгата на Катя Митова-Генова „Спо-
менъ за Търново (Страници от следо-
свобожденската история на града)“ 
(„Фабер“, В. Търново, 2009) се превърна в 
издателско събитие, доколкото появата 
на една книга днес и във В. Търново може 
да се нарече събитие. Луксозното (560 с.) 
издание е перфектно откъм полиграфия, 
а донякъде медийният шум се дължи и на 
другият съиздател – всекидневника „Янтра 
Днес“ и точно уцелената дата на презен-
тацията – Предколедно и Новогодишно 
за 2009 г. В тази книга се пресъздава исто-
рията, бита и живота в старата българска 
столица в епохата след Освобождението. 
Книгата е предговорена професионално 
от историка доц. д-р Пл. Павлов от Вели-
котърновския университет. Сборникът съ-
държа 12 тематични глави от следосвобо-
жденския живот на града, както и 660 стари 
снимки (100 от които цветни), а някои от 

фотографиите се публикуват за първи път.
През същата плодоносна за подобни 

проекти 2009 г. Сребра Михалева издаде 
дълго подготвяния сборник „Музикален 
театър – Велико Търново. Хроника в 
снимки и документи – 1914–2000“ („Вул-
кан 4“, С., 2009). Самото подзаглавие насоч-
ва, че това не е авторски, а съставителски 
труд, който обаче изисква много време, 
търпение и научна добросъвестност. Лук-
созното издание (формат8/60/90) е из-
дадено с конкурс на Националния фонд 
„Култура“ при Министерството на култу-
рата и с помощта на ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, Ротари Клуб – В. Търново, Алек-
сандър Мирчев, ИГ „Музикален театър“ на 
Институт за изкуствознание – БАН. В моти-
вацията си за реализирането на подобен 
историографски труд Михалева изтъква 
факта, че до този момент не е правен опит 
за самостоятелно издание, проследяващо 
хронологически репертоара на музикал-
ния театър във В. Търново през посочения 
период (1914–2000), а, положено в конте-
кста на извънстоличните музикални театри 
(оперни и полупрофесионални оперетни), 
трябва да се отбележи, че за голяма част 
от тях липсва документална хроника; съ-
бран и систематизиран театрален архив. 
Така, впрочем, е при творческите гилдии 
– няма кой да архивира патоса. Дори като 
първа стъпка в тази посока трябва да от-
бележим, че трудът на Михалева – една от 
основателките на музикалния театър във 
В. Търново, дала много на неговата сцена 
през последните 30-тина години – е огро-
мен и заслужава адмирации (издирени са 
и събрани огромно количество админи-
стративни разпоредби, програми, афиши, 
отзиви, критики, ръкописи на спомени и 
т. н., които са обработени). Тя се чувства и 
морално задължена към творците на вели-
котърновската театрално-музикална сцена 
– да съхрани за бъдещите поколения не 
само сухите статистически факти, но и да 
предаде духа на великотърновската опе-
рета. Сборникът проследява в диахрония 
появата на първите оперетни спектакли 
в България и във В. Търново, отделено е 
внимание на появата и развитието на учи-
лищната оперетка като начален етап от ус-
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вояването на жанра; детайлно е разгледан 
пътя на Великотърновската оперета в две 
части – първата бележи етапа 1914–1963 г., 
т. е. от първите стъпки до значимите успехи 
на любителската (1945–1949) и професио-
налната (1957–1963) сцена; втората част 
разглежда периода 1972–2000 г., т. е. от 
основаването на Музикално-драматичния 
театър „Константин Кисимов“ до началото 
на XXI век. Издиреният и систематизиран 
архивен материал се публикува за първи 
път, а книгата представлява солидна осно-
ва, върху която може да се градят бъдещи 
изследвания върху историята на театъра.

С музикалната култура на В. Търново е 
свързана и уникалната книга на Георги Ръ-
цев – „Популярната музика във Велико 
Търново“ („Фабер“, В. Търново, 2010). Ав-
торът е роден във В. Търново през 1946 г. 
Завършва Великотърновския университет 
– филология, а по-късно получава и втора 
специалност – „Музикално изкуство“. Сви-
ри като китарист още от студентските си го-
дини, а след това в различни оркестри във 
В. Търново. От 1972 до 1998 г. е музикант в 
ансамбъл „Искра“. Мнозина от В. Търново и 
страната познават г. Ръцев и като майстор 
на старинно оръжие от Самоводската чар-
шия – работи там от 1992 до 2001 г.; също 
така е консултант по историческо оръжие 
към Регионалния исторически музей във 
В. Търново. Книгата на г. Ръцев е издадена 
луксозно, с твърди корици в голям, нестан-
дартен формат от издателство и печатница 
„Фабер“ – В. Търново, придружена от необ-
ходимия научен апарат („Приложение“, „Бе-
лежки“ и „Библиография“) и многоброен 
снимков материал и схеми, които несъмне-
но я правят още по-ценна и научно корект-
на; написана е на един чудесен и достъпен 
български език, емоционално и с любов. 
Структурирана е в 7 глави: Гл. I. Поява на 
популярната музика във Велико Търново. 
Гл. II. Любимите търновски песни и тех-
ните създатели. Гл. III. Балове, вечеринки и 
градински увеселения във Велико Търново. 
Гл. IV. Търновските музикални фамилии. Гл. 
V. Търновските ресторанти и техните 
оркестри. Гл. VI. Младежките оркестри 
във Велико Търново. Гл. VII. Естрадните 
оркестри във Велико Търново. Предложе-

ната структура позволява всеки да намери 
нещо за себе си, свързано с музиката, му-
зикантите, музикалните топоси на града, 
но за специалистите някои глави имат и 
приносен характер – за акад. Кауфман най-
стойностни в този смисъл са първите две 
глави, а гл. VI връща редица от известните 
музиканти и музиковеди (проф. Б. Соти-
ров) към спомените от детството и първите 
стъпки в музиката. Днес много от всичко 
това, което намираме в изследването, вече 
не съществува. Или съществува като памет, 
влязла между страниците на тази велико-
лепна книга. Все пак г. Ръцев е щастлив чо-
век и оптимист за музикалното бъдеще на 
родния си град и България. Това доказва и 
финалът на книгата: младите приемат ща-
фетата на ветераните, защото знаят: „Нищо 
не започва от нас и не свършва с нас“.

Накрая за още две книги. Първата 
е сборникът „Пиеси“ („Фабер“, В. Тър-
ново, 2009) на Любен Босилков-Ройс. 
Той включва драматургичните текстове 
„Вълшебният остров“, „Перпетуум-мобиле“, 
„Пазачът на зоната“ и „Странник“, подреде-
ни хронологически, според тяхното създа-
ване. От една страна книгата не е нова, 
защото тези текстове са относително по-
знати от различни издания, но от друга са 
„нови“, защото са необходимост на фона на 
все по-обедняващия откъм драматургични 
текстове издателски небосклон в Бълга-
рия. Есенциално възгледите на автора за 
театъра, за неговата „магия“, за значение-
то и „ползата“ му, за героите в този театър 
са представени в кратките „Няколко реда 
за пиесите“ от автора. А Любен Босилков-
Ройс е особен автор. Затова читателят по-
сяга с интерес към автобиографичната му 
проза в книгата „Покаяние“, която разказва 
за автора си и неговия театър... Драматур-
гията на Босилков не е просто „лирична“, 
романтична или съзерцателно-философ-
ска; тя е и драматургия на днешния ден, и в 
този смисъл обърната към света и неговите 
проблеми, но тя е и саморефлексивна, ин-
троспективна, търсеща отделния човек и 
неговия вътрешен свят. Тя не разчита само 
на експеримента, въпреки че той присъст-
ва, тя залага на думите, на силата на слово-
то, на стила, затова и към своите текстове 
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авторът е особено ревнив. Тук 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. 

И за финал: есеистичната книга на Сне-
жана Иванова „В/зад огледалото на 
Кронос“ („Фабер“, В. Търново, 2010). Тре-
тият есеистичен сборник на поетесата С. 
Иванова сглобява 7 културологични есета 
върху 99 страници – една книга, която из-
лезе и като приложение към алманаха за 
литература, изкуство и наука „Света гора“ 
– В. Търново (бр. 10, „Й“, 2009 г.), и като са-
мостоятелно издание. Докато в „Адамови 
хроники“ (1997) авторката заяви едно мо-
дерно, европейско виждане върху симво-
ликата на архетипа, на примордиалните 
образи-образци в тяхната общочовешка 
валидност, а „Преображенията на Избра-
ника“ (2003) беше един доста по-конкретен 
в тематично-философската си насоченост 
проект, насочен в един определен топос – 
еврейството, проект, който диференцира и 
валидира символа на Избраника (Другия), 
то новата книга гравитира около една кул-
турологична теза: „обредът е девалвира-
на инициация“. Фундаменталните въпро-
си, които поставят езотеричните учения, 
опират до главното: Смисълът на човешки-
ят живот. А какво става като умрем? Човеш-
ката душа преражда ли се? Как е възникнал 
светът?  Съществува ли Бог? Най-общо те 
присъстват и в настоящата книга, в която от 
една гностична гледна точка Иванова фо-
кусира изследователския си поглед върху 
процесите обред и инициация, които са се 
развивали темпорално – „в/зад огледалото 
на Кронос“ – т. е. синхронно и диахронно, в 
хоризонтален разрез, и вертикално – чрез 
глобалната знаковост на езика (лингвис-
тично – като молитва, и нелингвистично  
– като метафора), чрез едно дълбинно, ар-
хетипно вглеждане в символиката на бъл-
гарската народна песен, космоса на бълга-
рина (по-точно неговия дуализъм) в някои 
обреди от пролетния календар, в сватба-
та като жертвоприношение, в люлката – 
като знак на повторното рождество; тър-
си корените на богомилската символика, 

разглежда голотата като инициационен 
акт и завършва с образа на града от мито-
логична гледна точка и като текст. Изслед-
ваните обекти са подредени в следната по-
стъпателност – от народностно-частното 
към обобщаващо-космичното, универсал-
ното, като в техният анализ участие вземат 
и юнгианската психология, и алхимията, но 
не само. С. Иванова разглежда религиозни 
системи, които са с общ корен, свързани са 
с общи инициационни модели, а култовете, 
на които се базира, са най-вече неорто-
доксални, стоящи встрани от известните и 
утвърдените, като по този начин дават въз-
можност за разкриване и транслиране на 
инициационни модели. Като цяло книгата 
показва, че на архетипно ниво българската 
култура и инициационен модел са инва-
риант на Средиземноморския и Източния 
мистериален модел; че тя е свързващ мост 
между Изтока и Запада.

Владимир Шумелов

Критически изследвания върху 
българската и чуждите литератури

Както може да се очаква, литературо-
знанието е профил с изключително ав-
торитетно присъствие в литературата на 
град като В. Търново. На първо място по-
ради факта, че Търновският университет 
съсредоточава внушителен брой профе-
сионалисти, работещи в областта на бъл-
гарската литература, славянските литера-
тури, литературите на Западна Европа, Се-
верна и Латинска Америка, както и тези на 
държави от Далечния и Близкия Изток. Без 
съмнение най-дълголетни са традициите, 
свързани с българската литература, най-
многочислен е и съставът на българистите 
литературоведи. Но Великотърновският 
университет неведнъж е получавал при-
знание за приносните си изследвания вър-
ху творчеството на писатели от Германия, 
Австрия, Полша, Сърбия, Чехия, Словакия, 
Нидерландия, Франция, САЩ и др. Не пра-
ви изключения и периода, за който днес 
иде реч. Поради тази и други причини аз 
искам да се спра първо на написаното за 
чуждите литератури и култури. Тази година 
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имаме много сериозен образец в лицето 
на книгата „Свещенотрезвото“ (изд. на 
ВТУ, 2010) на Владимир Сабоурин.

Това наистина е опит да се погледне не 
навътре, а „назад в душата“, както заявява 
авторът. Без да съм специалист в тази про-
блематика, ще кажа, че книгата е интере-
сен опит за проникване и „разследване“ 
на една специална генеалогия – тази на 
модерната душа. Същата, за която говоре-
ше и г. Милев в ранното си есе „Модерната 
поезия“. Защото и той търсеше корените й 
в средновековието, в лоното на християн-
ския дух и светозрение, оповестили смър-
тта на Пан и родили Психея. История на 
модерната държава, на модерната църква, 
на модерните институции въобще е книга-
та, написана от Вл. Сабоурин, макар нейни 
обекти да са религиозни образци. Читате-
лят изминава труден и дълъг път – текстът 
не крие ерудитските си претенции и пре-
минава от първия превод на „Изповеди“-
те на Августин и родоначалничката на ис-
панската католическа мистика Тереса от 
Авила, през Лойола, Реформацията, Про-
свещението, Романтизма, за да приключи с 
оригинални визии за сюжетиката в класи-
ческото оперно изкуство и социологията 
на музиката. За мен бяха прелюбопитни 
страниците, свързани с „Утаената в опера-
та жанрова памет за генезиса на буржоаз-
ната публичност“, но тук, признавам, често 
бях препъван от изречения като: „Огра-
ниченията в приватното пространство на 
деполитизирания интериор буржоазната 
субектност проектира върху свръхдимен-
зионалния екран на показната оперна зре-
лищност липсващата й публичност“. Това 
обаче е част от стила Сабоурин и той е в 
правото да защитава себе си с един или 
друг инструментариум, сърфирайки из 
„приватното“ (да се впиша и аз в този език), 
в смисъл на силно стеснено, поле, в което 
се чувстват уютно малцина, или да запази 
висотата на посланията и идеите си, оси-
гурявайки им по-умерена стилова темпе-
ратура. Считам, че става дума за изключи-
телно сериозен образец и съм убеден, че 
„Свещенотрезвото“ ще се наложи като кни-
га за интимно и опознавателно четене – за 
нея са необходими много дълги и самотни 

часове, а след подобна процедура човек 
не може да остане същия. В този смисъл тя 
е способна да промени част от самите нас. 
В това число и отношението ни към Бога.

И понеже сме в духа на древността, на 
християнските проекти и метаморфози, 
нека обърнем поглед на Изток и да отче-
тем направеното в името на православната 
култура и литература. Радостно е, че имаме 
повод за това. И че поводът е двоен – за-
ради книгата на Димитър Кенанов „Кри-
латият въздухоносец Теодорий Тър-
новски“ (В. Търново, „ПИК“ и изд. на ВТУ, 
2010) и изследването на Венелин Грудков 
„Житие на Българския Антихрист“ (С., 
2010). Д. Кенанов остава верен на себе си, 
най-вече на усилията на текстолога, на уче-
ния, който бавно, с цената на много труд 
успява да издири и разпространи писмени 
факти от изключително значение за нацио-
налната памет. Понякога ни се струва, че 
те интересуват малка група специалисти, 
а забравяме, че благодарение на тях вече 
десетилетия живеем във фокуса на между-
народния културен интерес. Тук е местото 
да спомена и направеното от проф. А. Ка-
лоянов и доц. Т. Моллов, а то тепърва ще 
доказва своето значение и ще преобръ-
ща представите за мястото и ролята ни в 
културната история на Европа. Ето защо, 
въпреки съпротивата на материала (има 
такъв предмет в инженерните специал-
ности), аз се опитах да се докосна до същ-
ността на стореното. Да прозра мащабите. 
А те наистина са впечатляващи, понеже 
съчленяват авторовите концепти с детайл-
ни текстологични проучвания и анализи, 
разчитат на диалога между образеца и 
различните редакции и ревностно следят 
личният коментар да не напуска светлина-
та на кръга, очертана от теодоцията – по-
добно нимб лика на светец в иконописната 
традиция на източното християнство. И, не 
на последно място, книгата на Д. Кенанов 
си поставя амбициозната задача да заклю-
чи кръга от текстове, свързани с Теодосий 
и неговата школа. И още нещо, което в из-
вестна степен ме изненада, но и привле-
че: авторът Д. Кенанов е приел за стилова 
доминанта езика на свещените текстове, 
културата и моралните императиви на 
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богословския мисловен хоризонт, а не 
хладната дистанция на учения, отчитащ 
собствената си различност и несводимост 
спрямо предмета на своето изследване. 
Убеден съм, че усилията на проф. Кенанов 
ще бъдат възнаградени и книгата ще полу-
чи подаващо признание сред общността 
на специалистите, при това далеч извън 
границите на България.

Интересен пример за диалог между две 
литератури, всъщност между две големи, 
отстоящи на сериозна дистанция една от 
друга култури, представлява книгата на В. 
Грудков „Житие на Българския антихрист“. 
Подзаглавието й – „Романът „Антихрист“ на 
Емилиян Станев в светлината на среднове-
ковната християнска култура“ – отговаря 
на въпроса за съдържанието и целите, кои-
то си поставя текстът. Убеден съм, че подо-
бен род изследвания са изключително по-
лезни и перспективни от всякаква гледна 
точка. Те са в услуга на читателя, защото 
дешифрират знаците и улесняват пребива-
ването ни в силно семиотизираното прос-
транство на една отдавна отминала култу-
ра. Но те са и в услуга на автора. В услуга са 
и на художествения текст. Благодарение на 
тях успяваме да надникнем в творческата 
лаборатория на писателя. Да пребродим 
лабиринтите на смисъла. А това не може 
да не доуплътни или коригира представа-
та на за авторовата личност. Особено що 
се отнася до писатели от ранга на Ем. Ста-
нев – въобще на романисти, посветили се 
на историческите сюжети. Тук можем да 
намерим и отговори на редица въпроси, 
отнасящи се до историческото мислене на 
Ем. Станев, до работата му с историческите 
факти и документи, както и до спекулатив-
ните прочити на тема религиозна култура 
и опит. Убеден съм, че нашата литература, 
вчастност съвременната ни литература и 
култура, биха спечелили много, ако към 
тях бъде приложен подобен подход. Кни-
гата на В. Грудков не само се ангажира с 
редица отговори, но и в известна степен 
приключва отделни полемики, свързани 
с личността на Ем. Станев и качествата му 
на романист-историк. Ето защо намирам 
книгата за едно от безспорните постиже-
ния на катедра Българска литература и на 

литературознанието, което се твори на те-
риторията на В. Търново.

Част от същото това представителство 
са и двете книги на Виолета Русева „Ли-
тературноисторически етюди“ (Уни-
верситетско издателство на ВТУ, 2009) и 
„Елегии на безутешните дни. Книга за 
Дебелянов“ (същото издателство, 2010). 
Първата залага на антологичния принцип 
и обединява текстове в VІІ раздела, дока-
то втората има монографичен характер. И 
двете издания преследват възможностите 
на панорамния прочит – привеждат и ци-
тират множество текстове, въвличат раз-
лични по характера си рецептивни доку-
менти, за да базират собствения коментар. 
И към двете книги могат да бъдат отправе-
ни претенции за коректорска прецизност 
и издателско качество. Утехата, че при по-
добни случаи професионалните качества 
компенсират останалите несъвършенства, 
си остава само утеха. Особено в условията 
на конкуренция и при превратностите на 
сегашния книжен пазар.

Владимир Донев. „Примамливите 
блясъци в прочита“ (Сиела, С., 2011). Кни-
гата е изградена като сборник от статии. 
Въпреки играта на думи, намирам загла-
вието за монотонно и нефизиономично. 
В тази книга преподавателят по теория 
на литературата често надделява над ли-
тературоведа. В това не би имало нищо 
лошо, ако не се стигаше до предозиране 
на субстанцията, наречена конспективно-
то четене. Иначе книгата е трудолюбиво и 
разбираемо написана, широко отворена 
към читателската аудитория. Видно е, че 
авторът изцяло се е отдал на преклонени-
ето си пред своя обект. И в това нямаше да 
има нищо лошо при условие, че книгата се 
бе подсигурила и с няколко хладни дози 
критичност. В смисъл на въпросителни 
усъмнявания и себеусъмнявания... Заигра-
ването с името на Флобер и флоберката 
на Ем. Станев е отлично хрумване, но за 
съжаление в контекста на цялото пушката 
не е гръмнала. Може би трябва да се прео-
цени и разбирането за експлоатационните 
възможности на чуждото слово, което тук 
трудно прекрачва границите на предска-
зуемата илюстративонст (когато иде реч за 
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писателя) и по своему „дописва“ или „пред-
писва“ авторовите тези (когато иде реч до 
критическото четене). Всичко това забавя 
още повече без друго бавното катерене по 
лавиците с книгите на Ем. Станев. Нямам 
нищо против комуникативността и невед-
нъж съм се дразнел от оснобяванията в 
стила, от позиращата терминологичност и 
ученост, но съм неприятно изненадан от 
флотилиите клишета, от наличието на от-
давна преодолени критически трафарети 
по отношение на Ем. Станев. А това няма 
как да бъде в услуга на книгата.

Владимир Шумелов. „Цветните 
спомени на греха“. Етюди, критики, 
фрагменти“ (Фабер, ВТ, 2009). Тук наши-
ят колега Вл. Шумелов е предприел риска 
да обедини в книжно тяло рецензии и ста-
тии, публикувани в специализираната пе-
риодика. Специализирана ще рече пери-
одика за литература и култура. Практика 
доволно позната, често задаваща неудоб-
ни въпроси. Освен сполучливото заглавие 
тук има и други попадения – отнасят се 
най-вече до оценки за книги и явления от 
литературния и културния живот на Вели-
ко Търново и страната. Има обаче и друго: 
смелост да се назове нелицеприятното, 
посредственото, в някои случаи и наглото 
в днешната стенограма на критическото 
мислене. Разлиствайки „Цветните споме-
ни на греха“, ще пропътуваме част от лите-
ратурната карта на В. Търново, а и на стра-
ната през последните години. В никакъв 
случай малка, незначителна. Без книгата 
да претендира за изчерпателност. Тя си 
поставя за задача да представи позициите 
на автора от висотата на собствения вкус 
и характер. Най-лична е третата част – 
фрагментите „Цветните спомени на греха“, 
дали името на книгата. В нея синтезирано 
се чете и преживява голямата литература, 
по-вярно личните перипетии с нея. В пър-
вата част има и друго значително събитие 
– опитът да се проследи възможно най-из-
черпателно литературното житие-битие 
на Търново. Похвално усилие, досега не-
направено от мнозина. То трябва да бъде 
продължено, за да се появи някой ден 
книга, подобна на „Литературният Плов-

див“, написана от Вл. Янев. Или поредица 
от книги, създадени от самите нас. Що се 
отнася до Шумелов, неговото място в ре-
дицата е вече запазено.

“Творческият архив на Емилиян Ста-
нев и историческите му визии в романа 
„Иван Кондарев“ (ЛИК, С., 2010) от Радка 
Пенчева е доказателство, че българската 
литература продължава да бъде изклю-
чително благодатно поле за изследова-
телска работа. Дори когато вниманието 
се съсредоточава само върху един писа-
тел, само върху една книга. В случая това 
е романът „Иван Кондарев“ – произведе-
ние с превратна творческа и критическа 
съдба. Дългогодишните изследвания на Р. 
Пенчева, която отблизо познава докумен-
тите и е имала възможност да контактува 
с мнозина люде, тясно свързали живота и 
творчеството на писателя, са дали интри-
гуващ резултат. По-важното в случая е, че 
личността и творчеството на Ем. Станев са 
станали повод да се разкрият образите на 
много съвременници, на личности, сами 
по себе си важни за българската история 
и литература, но и да се осветлят и част от 
редовите войници на епохата. Книгата ще 
е полезна на специалистите и въобще на 
всички, които по един или друг начин се 
докосват до света на литературата – сту-
денти, магистри, докторанти, историци на 
литературата... Тя ще заеме подобаващо-
то й се място в голямата държава на кни-
гите, в частност на изданията, които са се 
нагърбили с нелеката работа да проучват 
и популяризират нещо толкова странно и 
магично като акта на творчеството. Проу-
чен е наистина респектиращ по обема си 
материал и са направени интересни изво-
ди, благодарение на които личността на 
Ем. Станев става още по-близка. По-важно-
то е, че след прочитането на книгата нау-
чаваме и нещо за себе си – за собствените 
представи, свързани с визирания истори-
чески период, както и за напреженията, 
протичащи в магистралите на народопси-
хологията. Ябълката на раздора, разбира 
се, е спорния септември 1923 г., след който 
България наистина никога повече няма да 
бъде същата.
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“Храмът „Успение Богородично“ Ве-
лико Търново“ с автори Антония Велко-
ва–Гайдаржиева и Елена Попова е сред 
изданията, които най-трудно могат да бъ-
дат оценени и заслужено отличени в кон-
текста на подобна ситуация. И все пак опи-
тът сочи, че тъкмо тези книги са в ролята на 
фундаменти. Без тях гласът на настоящето 
би бил далеч по-несигурен. Признавам, че 
трудно мога да се ориентирам и оценя ис-
тинските им качества от пръв прочит. Това 
в пълна степен важи и за книгата на Елена 
Налбантова „Историята на Катедралния 
храм „Рождество Пресветия Богородици“. 
И двете книги са част от поредица, зами-
слена от Ив. Радев. Слава Богу, тя бе реа-
лизирана, при това не само от хора, близки 
до историята на църковното дело, но и от 
филолози, които тепърва навлизаха в труд-
ната и преблагородна нива на храмовата 
словопис. Спомням си, че преди доста го-
дини такова едно предложение бе отпра-
вено и към мен. Не зная дали съжалявам, 
че не откликнах. Вероятно – да. Но може би 
трябва да съм доволен, че липсата на вре-
ме и други обстоятелства ме отдалечиха от 
подобна отговорност. Защото потъването 
в тези води, подозирам, е за дълго. И е об-
ричащо. Хвала на тези, които са го напра-
вили... Тандемът Антония Велкова – Елена 
Попова наистина е плодотворен. И в двете 
си части книгата е интересна, равностойно 
увлекателна и полезна. Положени са неве-
роятни усилия, но най-важното – има почит 
към делото на хората, които са се превър-
нали в градеж. Храмов, паметен. Имената 
им стоят зазидани във времето. Двете час-
ти на книгата се сговарят, допълват, допис-
ват. Скромното ми мнение е, че иде реч за 
изключително успешно представителство 
на поредицата. Смея да мисля, че подобни 
съавторства са попадение. И че би тряб-
вало да се превърнат в практика. Ако има 
други книги, които продължават идеята...

Макар и написана от един автор, книга-
та „История на Катедралния храм „Рож-
дество Пресветия Богородици“ е от съ-
щата кръвна група – тук завидната трудос-
пособност и старание си партнират с до-
бродетелите на откровената привързаност 

към обекта на разказване и добрия дух на 
стила-кореспондент с читателя. Намирам 
подобни книги не просто за необходими и 
полезни – те са доказателство, че въпреки 
неистовите усилия на посредствеността да 
заличи инстинктите на паметта и морални-
те императиви на признанието, има една 
сила, която чрез единиците отстоява пра-
вата на множеството. Зная, че един ден, ако 
ми е отредено време, ще се върна към тях 
в тишината на възмездяващите прочити. 
Друг път си казвам, че има достатъчно лю-
бопитни читатели извън кръга на специа-
листите и служителите на вярата. Въпросът 
е те да бъдат открити, да се стигне до тях. 
Книгата на Елена Налбантова, подобно 
на останалите в поредицата, има много до-
стойнства и очевидно си поставя различни 
цели. Една от тях обаче е много важна и тя 
е да образова и възпитава... Между друго-
то, опитах се да поразпитам какво е отно-
шението на висшестоящото духовенство и 
власти към поредицата. Отговорите бяха 
обезсърчителни. Тъжно – не за авторите 
на споменатите книги, а за призваните в 
светая светих на единосъщната ни веро-
изповедност. Модерно мислещата религия 
не страдае и не предава нищо от себе си, 
когато си другарува и услужва с науката. 
Направеното от Е. Налбантова умива ли-
цето на много звани и призвани. Жалко, че 
епичните времена на това мислене и писа-
не все повече се отдалечават за сметка на 
издребняващата сегашност и неутешител-
ната бъдащност. Да, такива издания рядко 
влизат през парадния вход на литература-
та, рядко получават признания, обичайно 
отредени за една съвременна стихосбир-
ка, роман, или сборник с разкази. Често 
въобще не попадат във фокуса на прегле-
дите, може би защото са предмет на друг 
прочит и възприемане. Но са достойни за 
нашето признание и благодарност. Още 
повече, че в природата им е да стоят над 
суетата, над инстинктивните ни желания за 
йерархичност, защото пред словото и бога 
всички сме равни.

Сава Василев
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ЛИТЕРАТУРНО ГАБРОВО – 2011

„Габрово и габровци в старата кни-
жнина. Т. І. Пътеписи (1662 – 1878 годи-
на)“ – още на корицата нейните създатели 
Момчил Цонев и Даниела Цонева са обя-
вени и като автори на „Имало едно време в 
Габрово“. Това трябва да е с рекламна цел, 
очевидно „Имало едно време…“ се ползва 
с популярност. А аз като читател, обичащ да 
оглежда „опаковката“, веднага клъвнах на 
задната корица и дори прилежно отворих 
на съответните страници, за да намеря от-
говор на зададени въпроси. Така научих, че 
Фотинов видоизменил Хемус на Ем, а Янош 
Папай наричал Балкана Каропнице. От 74 
страница разбрах, че Н. Геров знаел, че ви-
кали на Габрово „Кючук Виена“. (До този мо-
мент знаех само сравнението с Манчестер.) 
Но да не ви занимавам с прекалено лични 
изживявания, а направо да кажа, че замис-
лената поредица „Габрово – живият град“, 
от която са обявени и предстоящи издания, 
прави чест на родолюбците от „всякоя въз-
раст, класа, пол, занятие“, взимащи „участие 
в това предприятие“. И преди всичко на 
двамата учени – за „умът“ да измислят кон-
цепцията, да достигнат до изкристализи-
рала методика при създаването на книгите 
си, а и за „трудът“ – самоотвержен и гигант-
ски. Много се радвам, че Цонев и Цонева 
продължават голямото дело на д-р Петър 
Цончев. Не зная как точно са разпредели-
ли авторските си задължения, но книгата, 
която познавам, отговаря на най-високите 
критерии на изследователската и образо-
вателната практика. Ех, малко ми понате-
жаха първите тридесетина страници, които 
имат преобемен представителен характер, 
но определено твърдя, че първите две гла-
ви представят задълбочените теоретични 
познания на авторите (или на автора?!), а 
композиционните разбивки в третата глава 
явно са плод на осмислен план и на грижа 
за читателя – търси се четивността на изне-
сените факти. Възрожденска работа е това! 
А антологията на пътеписните текстове в 
четвъртата глава окончателно убеждава 
в значимостта на усилията на авторите да 
доведат знанията и родолюбието си до съз-
нанието на хората. Всичко в тази книга е 

изкусурено и натъкмено според научните и 
човешките изисквания – и библиографията, 
и показалците… Какво повече да добавя, 
освен убедеността си, че Цонев и Цонева са 
създали и продължават да създават голямо 
дело, което ще служи за пример и стимул за 
краеведски изследвания в страната. Надя-
вам се такова да е и мнението на моята уни-
верситетска колежка Елена Гетова, която е 
сериозен изследовател на възрожденската 
пътеписна книжнина. А габровци трябва да 
се радват, че тук живеят и работят Цоневи!

Вероятно те отдавна се радват на Йор-
дан Хаджиев, чиято нова книга „Наоколо 
любов“ ми достави истинско удоволствие. 
От сърце се смях на остроумните „Вариа-
ции на тема“, „Изпит за зрелост“, „Бай Донко 
и неговият син Киро“, „За да ти се доживее“, 
„Женитбата като понятие“, „Под знака на Мо-
пасан“. И нали съм човек учен, дай ни на нас 
да правим аналогии и да класифицираме, 
си рекох, че хуморът на Хаджиев може да се 
успореди със създаденото от такива автори 
като М. Георгиев и Чудомир – изхождащи 
от битовото, от сякаш наистина случилото 
се и просто записано (не е толкова проста 
тая работа, аме нейсе!). А пък войнишката 
сексуална перипетия на героя от „Сексуа-
лен тормоз“ ми напомни за една шантава и 
страшна в крайна сметка повест на Вл. Вой-
нович „По пътищата на кореспонденцията“. 
Солидаризирам се със сърдечната съдър-
жателност на Никола-Радевата бележка на 
корицата на книгата, в която се подчертава 
характерното за Хаджиев артистично и оп-
тимистично пресъздаване на света на чо-
вешките заблуди и прозрения. Колко хубаво 
казва Никола Радев: „Мъдър сладкодумец, 
писателят с тънък адвокатски нюх защитава 
човека, всеопрощава греховете му и въз-
дава кураж и чувство за душевен порядък 
и пощада“. Но има при Хаджиев и „безпо-
щадни“ разкази, в които „житейското намиг-
ване“ е не само укорно – това е намигване 
със присвито око, както когато се стреля. 
Защото става въпрос за срещи с пороците 
на примитивната жестокост, на посредстве-
ността, на конформизма, потъпкващи чо-
вешките ценности. Така е в „ЗКПЧ“, „Имената 
са нежелани“, „Първоначално натрупване 
на капитала“, „Quod erad demonstrandum“. 
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Тук ми се ще да поразсъждавам надълго и 
нашироко, но в случая задачата ми изисква 
повече лаконизъм. И все пак съм длъжен да 
посоча, че постиженията на Й. Хаджиев се 
дължат не само на очевидния му житейски и 
професионален опит, на любопитството му 
към човешките съдби, а и на белетристично 
майсторство – в лапидарността на релеф-
ните характеристики на героите, в диалога, 
в деликатния отказ да се даде наготово ав-
торовото мнение за ставащото. Като пример 
за последното ще дам финала на „Quod erad 
demonstrandum“. Във връзка с този финал 
си припомних ироничната реплика на Кр. 
Дянков, че Селинджър не е за онези читате-
ли, които няма да разберат чия е жената в 
разказа „Очите ми зелени, устата ми хубава“. 
Затова и ще кажа, че при цялата си четив-
ност и реалистична изграденост разказите 
на Й. Хаджиев изискват читателска култура. 
Няма да скрия пристрастието си към този 
майстор, когото не познавам лично, но го 
разгадавам като характер и позиция по 
творбите му. Той е един любопитен, изпъл-
нен с ненаситност към приключенията на 
хората и словото човек – бърборлив и дели-
катен, смеховит и устрашаващ… Харесвам 
такива хора. И такива писатели!

Силно впечатление ми направи „Избра-
но“ на Стоян Цонев. Очевидно тя съдържа 
представителни за автора творби. Не е слу-
чайно, че книгата се открива с „А утрото е 
далече. Етюди за хора и духове“ – споменно 
публицистичният пласт тук извежда на пре-
ден план житейски и творчески позиции на 
препатил и емоционално премислил човек. 
Фрагментарната композиция на „етюдите“, 
в които е „бъкано“, според поета Я. Янков, 
„с хора, духове и съдби“, е в унисон със са-
мопреценката, че създаденото „не е дневник, 
не е мемоарно, а нещо като етюди за хора и 
за духове, реминисценции, набези в минало-
то“. Така, ако и да следваме известна хроно-
логия – от детството до старостта, ние сме 
въвлечени в емоционалния епицентър на 
безначално безкрайни изживявания. Чрез 
словесните им фиксирания авторът сякаш 
се опитва да се освободи от техните сладо-
сти и кошмари, но не успява. Не успява и 
чрез илюзиите за завършването на текста. 
И добре, че е така – винаги е далече до ут-

рото, удивителното в творчеството е, че то 
не завършва с удивителна, а продължава. С 
многоточия…

На едно място Стоян Цонев изповядва: 
„Трябва да свършвам, защото миналото 
и днешното ме ръфат, разпъват ме на 
кръст, бял ден не ми дават. Връщат ме на-
зад пръхтенето и цвиленето на коне, псу-
ването на каруцари, тайнствена музика, 
странен шепот на женски гласове. Някъде 
тихо плачеше мама. Хората, на които раз-
читах са мъртви, млъкнали са завинаги и 
аз трябва да говоря вместо тях.“ Този па-
саж представя самонаблюдателния пласт в 
творбата, съдържаща множество истории, 
герои и конфликти, които авторът не е „ра-
чил“ да превърне в „чиста“ белетристика. 
Той се оставя на разнородните течения на 
спомените – утаени в подмолите на паметта, 
громолящи във водопадите на емоциите, за 
да представи нееднозначността на човеш-
кото. В тази посока специално внимание 
заслужават сплитането на фактическото и 
фикционалното, както и особената, бих я на-
рекъл – ръбеста метафорика, на стила. (В те-
кста си Цонев споменава Ст. Сивриев – с из-
вестна недоброжелателност, и Бабел – като 
учител по творчество. Смятам, че подобна 
ръбеста метафорика определя характерно-
то за тяхната проза.)

В изповедността на „А утрото е далече“ 
гневът, милостта, иронията (често мрачна, 
ядовита, гротескно интонирана), сакрал-
ното и профанното образуват странните 
преплитания на житейското. Представено 
с фигуративна пластичност и с есеистико-
публицистична рефлексивност, това „житей-
ско“ с трескава калейдоскопичност обхва-
ща различни времена и пространства. Пред 
нас е предизвикателна творба на неспокоен 
и непокорен дух, който никога няма да се 
освободи от неприкритите терзания и от 
ненатрапчивите възторзи пред битийното.

Романтичните измерения на този дух 
откривам в подборката от разкази „Руса-
лийското“, а жаждите му за проникване в 
историческото – във „Времето на вълците“. 
Интригуващият роман интерпретира реди-
ца събития и герои, фокусирани в приклю-
ченията на „лудата глава“ Коста Тодоров. Ре-
алната личност е майсторски художествено 
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пресъздадена и, така да се каже – върната в 
трагическата българска история, която все 
се опитваме да нагласим според властва-
щия политически дискурс. Така всъщност 
губим и историческото, и художественото. 
Ст. Цонев предлага да го търсим и намерим. 
Романът му се чете на един дъх – авторът 
умело фабулира, майсторски изгражда за-
помнящи се образи. Творбата може да се 
определи в известна степен и като прик-
люченска, но приключенията на индивиду-
алните и обществените идеи са тези, които 
в крайна сметка определят значимостта 
й. В тази посока бих успоредил работата 
на Ст. Цонев с „Балкански грешник“ на Д. 
Кирков, с „Моделът и неговият художник“ 
на В. Стоянов. И си мисля колко интересен 
би бил един филм по „Времето на вълците“. 
Но при себичността и софиоцентричността 
(ексцентричност без „софос“!) на уж живва-
щата българска киноиндустрия това май ме 
представя като прекомерен романтик.

Но какво да се прави – такива романтич-
ни импулси възбужда у мен и „Градината 
с авлигите. 100 литературни миниатю-
ри“ на Дойчо Бояджиев. Непознат ми като 
автор и художник, Бояджиев ми направи 
силно впечатление с познанията си за при-
родата, представени с трепетно вживява-
не и с елегантна пластика. Затова заедно с 
автора се надявам „тази книга да намери 
своите добронамерени читатели“. Тя ще ги 
направи по-добри и по-знаещи. За себе си 
лично ще кажа, че от времето на възторзите 
от анималистиката на Ем. Станев и есеисти-
ката на Н. Хайтов, от четенето на Пришвин 
и Паустовски не бях изпитал такава наслада 
от срещите с простите чудеса и тайнства на 
природното. С лапидарна естественост Боя-
джиев разказва за птици, растения и дърве-
та, за води и пространства, в които човеш-
кият дух се усеща извисен, хармоничен и… 
разтревожен. Защото чудовищното у човека 
се проявява в немарата към чудото, в тъпата 
ни нанестоичковска злост към неговата ре-
алност. В неспособността ни с разтворени 
очи и сърца да четем и разгадаваме знаците 
на творението.

Пастернак казва, че поезията е нався-
къде – тя е и в тревата, трябва само да се 
наведеш, за да я вдигнеш оттам. Да колени-

чиш, за да се извисиш. Това е направил за 
нас Бояджиев с развълнуваното си слово. 
В последната си миниатюра той с малко из-
ненадваща патетика (защото по принцип не 
дава крещящ израз на емоциите си) свърз-
ва това слово, думите, които го съставят, с 
родината, с България. Но вярваш на тази 
финална патетика! Защото художникът те 
е убедил в органиката на усещанията си за 
значимостта на всичко, което е привлякло 
вниманието му. Има в тази книга красива 
антропоморфност, способност да се види 
човешкото във всичко, с което ни дарява 
природата. Затова простичко ще благо-
даря на автора за споделените знания и 
преживявания, пък и за думи като „стубла“, 
„калмукан“, „самунка“… Фините трепети на 
духовното съпреживяване на природното 
по някакъв едва ли не мистичен (при цяло-
то им родство с реалното) начин стават и 
мой духовен опит. Пък и защо да не кажа, че 
тази книга събужда желанието да тръгнеш с 
автора по познатите му и непознати пътеки, 
извеждащи към „земя и небо, звяр и приро-
да“. Това наистина е книга, с която може да 
се мечтае!

Може да се научи нещо и от „Гледайте 
очи, ненагледали се“ на Христо Мандев – 
Хижар. Авторът й е опитен турист и водач, 
изпълнен с любов към красотите на роди-
ната и очевидно предал своите чувства и 
знания на мнозина от последователите си. 
Той се опитва да постигне подобен ефект и 
чрез писаното слово. Повечето от нещата в 
книгата имат автобиографичен и пътеписен 
характер, в който преобладава пътевод-
ното начало. Хижар някак не може да се 
освободи от информативното, което при-
дава сухота на изложението му. Проличава 
и художествената му несръчност, когато се 
опитва да представи вълненията си чрез 
схематично фабулиране и клиширани из-
рази. И все пак споделеното за собствената 
съдба, за родния край, за Балкана, Рила, Пи-
рин, Родопа, Странджа има свое значение.

Това ще кажа и за „Избрани съчинения“ 
на Мария Владова. Книгата се откриваше 
със старомодното стихоплетство в „Легенда 
за Габрово“, но нека не отнемаме правото 
на избор на авторката – очевидно чувстви-
телен и благороден човек. Това се чувства 
в малко тривиалните есета, в спомените и 
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пътеписите, които разкриват авторовите 
преживявания. Прозаичните опити на Вла-
дова страдат от прекомерна близост до 
„фактурата“, липсва им художественост. За 
тях ще кажа – „Няма го Руси в лъжичника“ и 
Владова, ако и да ми се разсърди, ще разбе-
ре какво имам предвид. Ще разбере веро-
ятно и, че за мен най-интересни в книгата 
са „Приказките на баба Мария“. Много мъд-
рост и смях има тук. Хубаво е, че Владова ги 
е споделила.

Поднесла е и своя „Миш-маш от га-
танки, епиграми, разкази, стихове и 
хайку“ и Стоянка Вангелова – Трифил-
ска. Както е казала в предговора Т. Цонева: 
„Приятелките на авторката получават 
още една нейна книга в дар за настроение, 
а читателите й – свежо развлекателно че-
тиво“. Ще добавя, че получават и няколко 
снимки, сред които е и тази с другаря Ради 
Семов по време на Габровския фестивал 
през 2009 г. Тук двамата носят лозунга „При 
нас няма криза, но стандартът на живота 
много солен ни излиза!!!“. Вярно, но … Както 
е вярно, че „Пари нямаме – дотам ни дока-
раха управниците“. Но не е хайку! Хайкуто 
не е просто изписване на нещо в три реда. 
И епиграмата не е нещо римувано в два или 
четири реда. И… Ала нека не настоявам за 
верността на мнението си, защото в края на 
книгата за авторката се казва, че има около 
200 саксии – не бих искал да рискувам да 
останат с една по-малко. Защото без друго 
саксията би се строшила в критическата ми 
глава, която е твърде твърда. Затова нека 
авторката продължи да отглежда цветя, да 
плете на една, две и пет куки, да поднася 
„миш-маши“. Какво му е толкова лошото?!

Нещо подобно бих казал и за Димитър 
Н. Банковски – книгата му за възрастни 
с афоризми, епиграми и сатира „С хете-
росексуалните интимно“ издава будно 
гражданско чувство. Тя изразява справед-
лива ядовита реакция срещу смешното, 
подлото и позорното в някогашния и днеш-
ния български живот. Няма лошо! Но си 
мисля, че авторът би спечелил, ако отново 
прелисти писаното от Д. Подвързачов, Вед-
бал, Ф. Фомич, Р. Ралин, М. Ганчев, В. Соти-
ров, В. Самуилов и други. Сега-засега него-
вите работи са в сянката на майсторите, а 
чиракуването в литературата е до време.

А книгите със стихове за деца на Цо-
ньо Симеонов „Игри със цветен смях“, 
„Нови заешки ситнежи“, „Ръце подавам 
на Исус“ (тук непременното желание за 
вярност към заявената тема е довело до мо-
нотонност) и на Дядо Трак „Време за игри“ 
припомнят, че Габрово е в дълг към Р. Боси-
лек. Отдавна тук би трябвало да се учреди 
Национална награда на името на класиче-
ския писател, да се издава списание, което 
може да продължи традицията на великото 
списание „Детска радост“. Но това е въпрос 
на организация, а нека сега кажа, че и при 
двамата автори е налице добро владеене 
на стихотворната форма, умение да се пре-
въплътят в света на децата, да разработват 
теми, свързани със спецификата на живота 
и възприятията им. Ако нещо не достига, то 
вече е в сферата на по-завишените изиск-
вания – вероятно съм прекомерно субек-
тивен, но на мен в тези стихове ми липсва 
изненадата, по-особеното, което да изтегли 
внушенията в територията на незабравимо 
оригиналното. Твърде възможно е това да 
се постигне, защото умението да се градят 
добри стихотворения е налице.

А сега нека споделя, че съм озадачен 
от твърде малкия брой лирически книги. В 
това отношение габровци са оригинални 
– обикновено по-голямата част от автори-
те „по места“ са ориентирани към стихот-
ворството. Но не са оригинални, че всички 
книги са от жени. Българската лирика днес 
е силно феминизирана. За зло ли, за добро 
ли… Приемам, че е за добро, защото пред 
мен са три добри книги.

Най-напред се нахвърлих на „Тъга по 
Бичкинята“. За мен тя е отдавна митологи-
зирана – още като студенти знаехме много 
за някогашното село, превърнато в габров-
ски квартал. Мнозина от нас гостуваха не-
забравимо на „Пролет“ 1, където семейство 
Златеви ни посрещаше с бичкинска радост 
и щедрост. Двигател на това беше достолеп-
ният и мъдър Петко Златев – човек, с чието 
приятелство през десетилетията се гордея 
и с чието гостоприемство прекалявам и до 
ден-днешен. (Ние, пловдивчани, сме бетер 
габровци!) С Петко сме състуденти, учите-
ли в родопските Неделино и в Златоград, 
служили заедно в казармата – той винаги е 
намирал начини да разкаже старо и ново за 
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Бичкинята, ако и сега да й е изневерил с Бо-
гданчовци. Разбира се, това място е прочуто 
с М. Минчев (не този от Кряковци) и с Р. Рад-
ков, а за мен и с П. Тотев – един сериозен и 
прецизен литературовед, когото „издавна“ 
ценя. Неговият предговор към книгата на 
Елена Богданова е съдържателен и благо-
роден. Той очертава духовните параметри 
на топоса и на елегико-баладичното в сти-
ховете. Авторката очевидно емоционално 
преживява всичко, до което се докосва спо-
менният й взор, в редица работи тя лири-
чески конструира забравяното в днешните 
динамични и прагматични времена.

Ел. Богданова сигурно владее класиче-
ската поетическа форма и не смята да се 
приспособява изкуствено към по-модер-
ните лирически предложения. Тя следва 
зова на сърцето си, неговите мелодии. Ри-
мите й са пълнозвучни, без никакъв опит 
за асонанси, композицията – хармонична, 
стихът услажда слуха. Бих казал, че стихо-
излъчването е малко старомодно, но в него 
има нещо от блясъка на старината. Същото 
може да се каже и за характера на внуше-
нията – емоционално-приповдигнато се 
утвърждават изконните ценности. Особено 
в поантите. Например в „живей живота ся-
каш отначало и срещай с радост бъдещи-
те дни“, „Васильовден с традициите стари 
ще грее вечно в земните ни дни“.

Както е и редно, другите две авторки, 
които са от различни поколения, предла-
гат различни теми и начини на изразяване. 
Христина Борисова предлага четвъртата 
си поетична книга „Оставам“. Стихотво-
ренията тук са от изповеден тип, с отчет-
ливо проявен драматизъм на възприяти-
ята. Героинята се вглежда в преживяното, 
склонна е към равносметки и самоанализ, 
изразяващ по-сложни психически състо-
яния. Те не се изнасят с публицистична 
директност, с моралистичен ригоризъм, 
до който твърде често прибягват автори, 
склонни да оневиняват себе си за сметка на 
инвективите към социалната действител-
ност. Понякога размислите водят до поанти, 
представящи деликатно или със сентенци-
озна острота най-същественото: „Ледът е 
остър – саждите е чистил. / С пречистване 
завръщам се свободна“; „Дали душата ти е 
бяла? / Историйо, до днес мълчиш. / Но вяр-

вам – нещо си ни дала. Когато вземаш – ти 
кървиш“; „Застанали на нищото във края, 
/ едва ли има кой да ни прости“. Стиховете 
на Борисова не са камерни, психическа-
та им интериорност често е насочена към 
осмисляне на обективното – определена 
случка, природа, исторически завещания 
и поетическа традиция. Ако имам някакви 
претенции към авторката, то те са преди 
всичко в отсъствието на по-ярко очертана 
лирическа тема-теза, която да предложи 
по-дълбоки внушения. Така стихотворения-
та в „Оставам“ са разнородни, някои от тях 
оставят усещане за епизодичност на впе-
чатленията. Дано авторката се дистанцира 
от моментните настроения. Бих искал да съ-
измерва дарбата си със стихотворения като 
„Желание“ – една паметна творба.

Добре оформената стихосбирка на 
Петя Цонева „С крило на земята“ ме из-
ненада със странното днес пристрастие 
към класическия стих, към изящната фрази-
ровка и метафоричния стил на изразяване. 
В предложеното от нея долавям отгласи от 
антиномичността на Вийон и Шекспир (на-
пример в „Стих“), а редица стихотворения 
ме върнаха към традицията на руските по-
ети от Сребърния век – Аненски, Мандел-
щам, Гумильов, Ахматова. Това, разбира се, 
са мои асоциации. Не обвинявам поетесата 
във вторичност, просто споделям изнена-
дата си от нейната поетика, изразяваща 
фина чувствителност, лирически усет към 
детайлировката, недразнеща драматиче-
ска интелигентност. Изненадан съм и от 
умението й да изгражда творби в различни 
ритмомелодически варианти, без да оставя 
впечатление за преднамереност и нагла-
сеност, от естествеността на римните ре-
шения (понякога по Александър-Геровски 
„небрежни“, за да не се угажда на нормата, 
а за да се изрази смисловата логика). Пред 
нас е красива и умна (без капка от трактат-
ност) поезия от метафорично-психологиче-
ски тип, която заслужава сериозно внима-
ние. Ще изразя страховете си да не би това 
чисто и фино усещане за света, безспорната 
поетическа овладяност на изказа да не се 
изродят в повторителен инфантилизъм и 
многописание. Ала имам доста аргументи 
срещу тези опасения. Един от тях е свързан 
със стихотворението „Поетът“.

Владимир Янев
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Маринова, Й. Аз и насекомото в гла-
вата ми. Три Консултин ЕООД. Русе, 2010.

Арнаудов, М. Разкази. Лени Ан Русе. 
2010, Редактор: Руси Русев.

За Слави Шкаров от приятелите. Пар-
нас. Русе. 2010. Съставители: Виолета Рад-
кова, проф. Иванка Бенчева и Михаил Шиш-
ков. Редактор: Силви Стефанов

Кузов, Р. Русе. Илюстрован гид в по-
щенски картички и документи. Дунав 
прес. Русе, 2010.

Харалампиев, Л. Слънца & Мор. Фа-
бер. Велико Търново, 2010.

С всеотдайна упори-
тост в Русе продължава 
да излиза изданието 
„Брод“. Редакторите Н. 
Пигулева, П. Абаджиев и 
Св. Гиндянов се стремят 
да поддържат постоян-
ни рубрики (Нагоре по 
реката, Книжарница, 
Находка) и едновремен-
но с това да зададат и 
нови ракурси (От дру-
гия бряг). Последният 
брой носи няколко из-

ненади. На челно място в алманаха стоят 
осем чудесни кратки разказа на един от ре-
дакторите – Пл. Абдажиев, който най-сетне, 
след дълго мълчание, публикува свои твор-
би. Привкус на класика носят стиховете от 
почетния главен редактор на „Брод“ Иван 
Цанев. Приносни са текстовете, свързани с 
Веселин Тачев – въведението на Нели Пигу-
лева, добавящо щрихи към живота и твор-
чеството на русенския литератор, анонс 
към бъдещ сборник, спомените на Стойчо 
Гецов, публикуваният за пръв път хума-
нистичен разказ на Тачев „Ботушите или 
разказът на Христофор“ и негови по-мал-
ко познати стихове... Традиционно „Брод“ 
представя преводи на чуждестрaнни авто-
ри. Този път това са хърватите Силвестър 
Върлич и Иван Шамия (превод на Димана 

Запрянова) и румънецът Мариус Келару. 
Тяхната поява съвсем не е случайна, тъй 
като част от споменатите се представиха 
лично на русенската публика. Иван Шамия 
и Дария Жилич от Загреб участваха във 
фестивала „Русе пише“, а М. Келарус про-
чете стихове от новата си книга (първа на 
български) „Белези от любов“ („Аванград 
принт“, превод и илюстрации Р. Кисьов). 
Така „Брод“ става своеобразно продълже-
ние на литературния живот в града ни... 
Списанието е интересно и с това, че на 
страниците му си дадат среща различни по-
коления – утвърдените и известни И. Цанев, 
Атанас Костов, Н. Пигулева наред с младите 
Мирена Славова и Искра Георгиева (пое-
зия), а в белетристиката – Румен Румин за-
едно с Атанас Атанасов. Цвят в изданието 
внася Диана Ковачева с нетрадиционното 
си представяне на Марияна Захариева, со-
лист и дългогодишен педагог на балета на 
Русенската опера. Общото впечатление от 
текстовете е, че това е един от най-силните 
и най-художествено издържани броеве на 
„Брод“... Изданието се осъществява с под-
крепата на Община – Русе (Отдел „Култура“). 
На корицата – произведения от доайена на 
русенските художници Кирил Герасимов.

„Аз и насекомото в главата ми“ е 
първата стихосбирка на Йоанна Марино-
ва, която е ученичка в последните класо-
ве на русенската математическа гимназия. 
Провокативното заглавие е функция на по-
езията й. При първия прочит излиза на пре-
ден план самобитността на младата авторка 
– очевидното й нежелание (или присъщата 
й невъзможност?) да бъде припозната като 
отражател на нечия чужда поетика или 
естетика. Затова формулата „Прилича на…“, 
„Напомня за…“ е неприложима за Й. Ма-
ринова. Като всеки млад човек, тя също не 
върви по утъпканите пътеки на традицията.

Началното стихотворение „Аз и аз“ ни 
кара да бъдем нащрек, придава усещането, 
че всичко в тази стихосбирка може да се 
случи, можем да очакваме всякакви пое-
тични изненади:

Като просмукало се
енфие във ноздрите ти –
така лютят и думите ми.
Като изстинал чай с коняк –
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така докосват пръстите ти.
Харесва ми да ме обиждаш с дъх
на недопито, почерняло вино.
Като камшик по бледа плът
се впиваш в мен, но не загивам. […]
Дръзко, предизвикателно, силно – ця-

лата стихосбирка е издържана в подобен 
регистър. Търси се провокативното, изне-
надващото, парадоксалното – в образите, 
в ситуациите, в усещанията. Трудно е да се 
различат някакви обикнати теми, защото 
стихотворенията, вече написани, изстиват 
и поетесата се втурва към друго поетично 
поле, което й е по-интересно. „Спешно ми 
трябва / тръпката в дните ми“, пише тя. 
Може би това, което ги свързва, е диалогич-
ността и желанието за споделеност – лири-
ческата героиня често говори с някого: със 
себе си, с близък приятел или любим, с не-
назован адресат и така достига до сърцеви-
ната на чувствата си, най-лесно ги изразява.

Провокативни са заглавията: „Прокъл-
нах се да бъда все същата“, „В очакване на 
нещо фанатично“, „Онази нощ изсипах сол в 
кафето ти“, „Мъжът, който реже бодлите на 
розите“, „Кръвни плевели“, „Осем липсващи 
малки крачета“ и др., както и графичните ри-
сунки на младата художничка Мила Нунева. 
За представяне на книгата си Й. Маринова 
избра Дом Канети, алтернативно място за 
случване на културни събития. Това беше 
мини спектакъл, изпълнен от поетесата и 
нейни приятели с жива музика, мултимедия 
и оригинални постановъчни решения – с 
много символика и внушения. Талантът й 
вече е оценен – не само от ръководителя на 
русенския литературен клуб „Млад Пегас“ 
Иглика Пеева, но и от национално жури в 
конкурса „Петя Дубарова“, която й присъди 
голямата награда за 2011. Аз също се вглеж-
дам в поезията на Йоанна с любопитство и с 
интерес към бъдещите й книги.

Малка книжка, наречена семпло „Раз-
кази“. И за специалистите, и за неспециа-
листите тези разкази ще представляват 
интерес. Първите ще допълнят портрета на 
учения-енциклопедист и може би с изне-
нада ще открият някой и друг литературен 
похват, а вторите със смайване ще разберат, 
че зад псевдонимите Петер (Пиер) Фабри-
циус се крие изтъкнатият и респектиращ 

с ерудицията си акад. Михаил Арнаудов. 
„Прегрешенията“ на Арнаудов в областта на 
белетристиката са от периода 1935-1941 г., 
когато е бил в младежка възраст (около 
50-годишен тогава), както шеговито изтъкна 
преди време съставителят доц. Руси Русев. 
Публикуваните десет 
(единадесет) разказа 
са издирени от изда-
нията „Зора“, „Заря“, 
„Дневник“ и „Бургаски 
фар“... Вероятно уче-
ният не е виждал в 
тях черти на високата 
художественост, към 
която се е стремял, 
и затова не се връща 
към страниците им, 
не ги преработва, не 
ги преиздава. Тексто-
вете са „хрумки“, по-голямата част от имат 
анекдотичен характер, което им придава 
привлекателност и ги вписва към разказите 
с неочакван край, тъй като вицът се разби-
ра в самия финал... Особено сполучливи с 
чувството си за хумор, със свежестта си и с 
елементите на изненада са разказите „Лю-
бовните писма на младия писател“ и „Чичо 
Юлиян“. Недотам успешни ми се струват 
„Сбъднати мечти“ и двата варианта на един 
и същ разказ „Една съвременна приказка“ 
(“Модерна приказка“), в които прекалено 
силен е сантиментално-мелодраматич-
ният привкус, критиката към социалната 
действителност е много директна и води 
до двуполюсна подялба на света на бедни и 
богати. В останалите пет творби биха могли 
да се открият някои общи черти – краткост 
и стегнатост, премерени диалози, анекдо-
тичност вместо психологически анализ на 
героите, склонност към именуването им с 
чуждестранни, екзотични имена (Мадлена, 
Гвендолина, Бено, Виктор Виднам, Хеди Хе-
ген и др.). М. Арнаудов извежда една харак-
терна черта на героя си, която става водеща 
за разказа (например скъперничеството на 
чичо Юлиян), действието се заплита и води 
до бърза развръзка или чрез неочакван об-
рат (“Любовните писма…“), или чрез разми-
наването между думи и дела (“Ръкавици“). 
Книжката „Разкази“ отваря ново поле за 
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интерпретации и представлява интересен 
ракурс към творчеството и към личността 
на Михаил Арнаудов.

„За Слави Шкаров от приятелите“. 
Първата асоциация, която ми идва наум за 
тази книга, изразявам с думата естестве-
на. Не откривам лустро, напарфюмираност, 
опит за скриване на „нещата от живота“. 
Това, което я прави жива, са възкресените 
жестове и трагикомични житейски случки, 
жаргонът, „лафовете на Слави“, пресъздаде-
ната едно към едно реч. Отделните тексто-
ве са разнообразни – от беглото впечатле-

ние (1-2 изречения) 
до анализа на твор-
чеството на режисьо-
ра. Трябва да призная, 
че имаше моменти, в 
които се натъжавах 
от рано приключилия 
живот (Шкаров умира 
едва на 47 години), но 
затова пък на някои 
места се смях на глас, 
тъй като си предста-
вях комичните ситуа-

ции. Едно прекрасно допълнение е и дискът, 
който включва интервюта (гласа на Слави 
Шкаров) и спомени на неговите приятели... 
Книгата не претендира за документалност в 
обичайния смисъл, но я постига. Тя очерта-
ва щрихи от живота му и споделя ярки и не-
забравими моменти, които живеят все още 
за неговите приятели. Преживяното не се 
превръща в биографичен факт, а в биогра-
фия на душата, на израстването, на откри-
ването и осмислянето на Пътя, в истинска 
житейска философия. В крайна сметка виж-
даме цялостната личност – човек с богата 
душевност и въображение, който пази и въ-
проса, и отговора, който е ключът за разтва-
ряне на вратите на смисъла за голяма част 
от актьорите, на които показва как и защо 
трябва да се играе и да се живее. Животът 
и творчеството му разкриват разбиранията 
му за съдбовността, отговорността и отда-
деността на изкуството, единствената при-
чина битието да бъде понесено с цялата му 
острота и баналност. Може, разбира се, да 
се мисли и за човешкото време и времето 
на изкуството, което се доближава повече 

до вечността. Човекът е само едно малко 
колелце в машината на времето, но без него 
не би имало изкуство. Нямаше да ги има го-
лемите постановки на Шкаров от афишите 
на българските театри: „Молиер – съзакля-
тието на лицемерите“, „Амадеус“, „Кучешко 
сърце“, „Кошници“, „Кълбовидна мълния“ 
и други. Едва ли щеше да съществува и 
онзи период на Русенския драматичен те-
атър, който специалистите смятат за един 
от върховете на трупата... Едновременно с 
това чрез книгата проникваме в магията, в 
загадката, позната като Театъра на Слави 
Шкаров. Наричан гений, прокълнат режи-
сьор, Режисьорът, неповторимият, рицарят 
на театралния образ… , той е поставен на 
едно от най-високите места в българския 
театър, неговите постановки винаги пре-
дизвикват спорове. Всеки от говорещите 
откроява новаторството му, необичайното, 
синтезно виждане за театъра, в което рав-
ностойностно значение имат и словото, и 
актьорката игра, и мимансът, и декорът, и 
музиката, и светлината – всичко това е част 
от цялостна концепция за изграждането 
и въздействието на едно представление. 
Книгата „За Слави Шкаров от приятелите“ 
помества спомени, писани специално за 
сборника, публикувани са снимки от теа-
трални представления през различни пе-
риоди на твореца – Русе, София, Плевен, 
Сливен… Основният вдъхновител за съз-
даването на сборника е художникът Вио-
лета Радкова, сценограф на Слави Шкаров 
в много негови постановки от периода му в 
Русенския драматичен театър.

Тук малко ще се отклоня от литерату-
рата, за да представя на читателите и дру-
га книга – луксозното и естетско издание 
„Русе. Илюстрован гид в пощенски кар-
тички и документи“ на инж. Румен Ку-
зов, известен колекционер и любител на 
русенската история и култура. Той е успял 
да привлече към своето издание и други ко-
лекционери, които също предоставят кар-
тички, фотографии и документи от личните 
си архиви. Изданието е предговорено от 
доц. д-р Васил Дойков, който се връща на-
зад във времето на създаването на първите 
поздравителни картички (1843, Лондон, по-
ръчител – Хенри Коул, изпълнител – худож-
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никът Джон Хърсли)... 
Това е книга-разказ за 
живота на града от ми-
налото досега, или, как-
то посочва В. Дойков, 
„цялата история и гео-
графия на град Русе е 
намерила отглас в илюс-
трованите картички“. 
Илюстрованият гид ни 
води на пристанището, 
разхожда ни по улици-
те Александровска, Княжеска, Славянска, 
по площадите Александър I и Свобода, 
завежда ни до любимото на русенци Доход-
но здание. Чрез нея можем да проследим 
формирането на специфичната русенска 
архитектура, зараждането на търговията, 
на производството, на банкерството... Ето 
ги и първите фотографи – Мадам Хабшийд, 
Гизела Тод, Онорий Марколеско, Франсоа 
Бауер, М. Камерман, Курцилиус, Гариелиян, 
Вартанян, Месроб, Стефан Балаш и др., – с 
техните фотоателиета и произведения. Ето 
ги и нашите прародители, облечени „като за 
снимка“... Пощенските картички говорят за 
създаването на професионалната команда 
в Русе (1883), те отразяват изграждането на 
всяка нова обществено значима сграда – 
Окръжното управление, Мъжката гимназия 
„Княз Борис“, Девическата гимназия, Гер-
манската търговска гимназия, Френското 
училище и още, и още… Трудно е да опиша 
цветовете на тази книга, защото всяка кар-
тичка отваря един свят в миналото и затова 
любителите на старината, тези с афинитет 
към някогашното, ще открият в илюстрова-
ния гид своята любима книга... Всички по-
големи текстове са написани на четири ези-
ка: български, английски, немски и руски, а 
поясненията под картичките и документите 
– на английски и руски, което я прави раз-
пространяема и в европейското културно 
пространство.

Мира Душкова

Сборникът с миниатюри и стихотво-
рения на Лъчезар Харалампиев „Слънца & 
Мор“ се отличава с ерудиция и щедра ор-
наменталност на фразата, с богато разкло-
нена асоциативна мрежа, в която просвет-

ва и тъмнее уловеният 
„на тясно“ в конкретна 
фраза или дума пое-
тичен смисъл. Персо-
нажите са увлечени в 
интересна игра, разко-
лебаваща традицион-
ните места на високото 
и ниското, на отмина-
лото и предстоящото, 
на ужасяващото и въз-
вишеното. Използва-
нето на анахронизми е 
превърнато в инстру-

мент, чрез който се съпоставят концепции, 
отгледани през различните периоди на из-
куството. Културното поле е представено 
като парцелиран свят, атрофирала цялост, 
бълбукащ от образи котел, грознохубав 
бунт на опредметени символи. По този на-
чин авторът успява да създаде лишени от 
историческа закрепостеност образи. Да 
тематизира чрез езика на книгата си раз-
лични литературни стандарти – Ренесанс, 
Класицизъм и Модернизъм плюс Сталини-
зъм... В „Слънца&Мор“ самото слово става 
персонаж, отигравайки в текста множество 
семантични роли. То участва в символични 
и алегорични церемонии като война между 
доброто и злото (възвишеното и ужасно-
то), метафизични „разводи“ и автоеротични 
сцени. В същото време думите са атрибути 
на архетипния езиков свят, компоненти на 
колективната халюцинация, в която пре-
бивава съзнанието от Юнг насам. Не на по-
следно място поетичната организация на 
лексикалния пласт в „Слънца&Мор“ създа-
ва мелодичност, в която думите се превръ-
щат в отстранени от ритуалния си смисъл 
звукови фрески: „Насред пустинята без-
кръвна / зинала устица стръвна – / гладна 
дупка изсушена, / със рагади разкрасена, / 
хрупа дюни и зове / своите вталено афри-
кански / дъщери и синове“ („Гладна сюита“).

Неслучайно една от културологичните 
препратки на текста е иронично вглежда-
не в бароковия стил: „Яхнал нащърбен са-
телит, галванизиран скелет с наточени 
прешлени и найлонова плащеница кръжи 
над полирани хребети от светещ пурпу-
рен кристал. В подножието на планината 
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в криволичещи лехи, оросявани от готиче-
ски нефтени помпи, насред притихналите 
черепи на всичко наши съвременници са по-
садени високи триумфални урни с полиети-
ленови лакомства“ („Барокова есхатоло-
гия“). Нека си припомним, че „барок“ се на-
рича и фалшивият скъпоценен камък, което 
леко снизява „стила на летящите форми“. В 
книгата на Л. Харалампиев тази препратка 
тематизира един от основните проблеми 
на съвременното общество – усещането за 
неавтентичност, за неоригиналност и неес-
тественост на преживения свят.

Мая Ангелова

позволя Великотърновската мяра: да изре-
ка право куме та в очи мнението си, неза-
висимо от авторското честолюбие. Когато 
запознавах Иван Цанев и Николай Кънчев с 
приятелите си поети от студентството, те се 
изумиха от стила ни; стил, формиран в про-
винцията, а не в столицата, която лицепри-
ятстваше с падьодьото на балната зала. Да 
казваш и понасяш истината, е залог за раз-
витие. По-лесно е да лицемериш: в очи да 
хвалиш, зад гърба да отричаш. За мен рав-
нозначно да си сътрудник на Шесто!

/.../
Истински се радвах, даже се молех у все-

ки да намеря хубави стихотворения, дори и 
само поради това, за да си спестя недовол-
ства, конфликти, омрази.

И поетите, както птиците, кръжат на раз-
лични височини; всички са в небето, но на 
нееднакви равнища; поради това живеем в 
паралелни светове; и често контактът меж-
ду тях е невъзможен. Би трябвало да има 
някаква съотносимост между таланта и по-
знанието, между дарбата и културата; и тя 
е правопропорционална: колкото огънят е 
по-голям, толкова повече дърва иска; други 
огньове пушат, трети тлеят, четвърти – мъж-
дят. 

Когато в Будапеща станахме по-близки 
с Тошо Дончев и започнахме да говорим и 
на по-отвлечени теми, той подхвърли нещо, 
което уж всички знаем, но недостатъчно му 
обръщаме внимание: По начало животът е 
несправедлив. И наистина. Има добри хора, 
превърнали в житейско поведение възви-
шените принципи на поезията, онова за 
което ратува-бленува тя и пак не могат да 
пишат значими стихове; а има добри, даже 
талантливи поети, които са лоши и непри-
ятни хора. Талантливият човек е неприятен, 
казва в един от фрагментите си Далчев; 
това ми бе удобен повод като срещнех със-
тудента си Васко Жеков да му казвам: Васко, 
ти си един много приятен човек!

Рядко човек и творец са в хармония!
Всички автори, с малки изключения, 

са на такъв възрастов и творчески етап на 
развитие, че са изградени като поетика и 
мислене и не подлежат на промени; аз се 
стремя само да характеризирам което са, 
а критическите ми заключения и форму-

ЛИТЕРАТУРНА СТАРА ЗАГОРА 
– ПРЕГЛЕД НА КНИЖНАТА 

ПРОДУКЦИЯ – 2011 г.

На 12.10.2011 г. Дружеството на писа-
телите в Ст. Загора и народните читалища 
„Даскал Петър Иванов“ и „Николай Лилиев“, 
със съдействието на Община Стара Загора, 
организираха първото по рода си обсъж-
дане на книгите, издадени от автори от Ст. 
Загора и региона през последните някол-
ко години. Прегледът нямаше конкурсен 
характер. Доклад в раздела „Поезия“ пред-
стави Марин Георгиев, а в раздел „Проза“ – 
Владимир Шумелов.

Има ли поезия в града на поетите?
/... /
Изкуството, в случая поезията, е най-

безнадеждното влагане: срещу думи чакаш 
безсмъртие, като никой не знае кога е па-
дежът. Самоутешаваш се, че признанието 
не идва приживе; което е още по-безна-
деждно: и да дойде, няма да го видиш. Пък 
животът показва, че каквото приживе си 
изтръгнал от безсмъртието, това ти остава 
и за след смъртта. Затънал до гуша в настоя-
щето, кой ще ти рови в миналото. Миналото 
е любопитна руина, която дозатрупват още 
по-надълбоко грижите на делника. /.../

Макар да познавам почти половината 
от авторите повече от четири десетилетия 
– кога профучаха? – само с един мога да си 
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лировки допълват характеристиките ми 
на читател, съобразно опита ми като такъв 
и като пишещ; те нямат препоръчителен, а 
констативен характер, но дори и да имат, са 
почти неприложими; ползата от тях е един-
ствено за редактора, а за автора, само ако е 
съгласен с по нещо от моите оценки, за да 
покаже най-доброто от себе си.

БОТЬО БУКОВ. Той и Иван Груев са го-
лямата изненада за мен, съобразно онова, 
което бях чел и познавах от тях до 1990 г. 
Ботьо в голяма степен е преодолял сред-
ното равнище на стихотворство, което бе 
характерно за него в ония години; при него 
доминираше сръчната равност, добре из-
граденото според канона стихотворение, 
в което нямаше открития, а добро, но по-
знато поетстване; това му минало е оста-
вило наследство в някои трафарети като 
сините пространства на душата, бездън-
на страст, плисва слънцето златна река; 
спирам, защото тях ще ти напише и който 
не пише стихове; тези клишета прояждат 
тук там стихотворенията му, написани с до-
бра поетическа сръчност, която понякога 
увлича и пречи. Открояват се Камък, Аяз-
мо (за него и Стара Загора пишат и други 
поети), Не съм ни първи, ни последен…, Не 
сме на себе си... Неговите постижения, и то 
във възходяща линия, започват от „Година“, 
„Преди да станеш сън“ и „Недостижимото“. 
Да уловиш характерното, в търсене на същ-
ността, на всеки месец на годината във все 
по-непостояннната и менлива българска и 
световна природа, е трудна задача; знам го 
от собствен опит, както и от опита на други 
български поети (Кирил Кадийски напри-
мер). В своя цикъл, следвайки наблюдава-
ното, натурата, Ботьо постига поетическо 
въздействие, чистота и яснота на стиха; по-
висока степен на поетическо майсторство е 
любовния цикъл, изграден от осмостишия; 
в един разговор, майстора на различни 
поетически форми, а най-вече на сонета, 
Кирил Кадийски ми каза, че най-трудно 
постижимата поетическа форма е октавата; 
Ботьо с този цикъл доказва че владее, уп-
равлява с оглед на целите си двата куплета; 
формата не му пречи да предаде любов-
ните изживявания, еднакво възвишени и 
в духовните, и във физическите си прояви. 

Но лично за мен най-високата степен на 
поетическото му осъществяване е в белия 
стих; почти няма стихотворение, което да 
не съм отбелязал като постигнато – Приве-
чер дядо владика слиза от Аязмото, Все по-
вече заприличваме на бащите си, Дъждът 
отмива, Стихове без рими, За рождения 
ти ден, Господи толкова си руса, Паячето 
на слънцето, Ъндърграунд, Стара Загора, 
През октомври слънцето слиза, Сутрин 
измолваме помилване; или ако стихотворе-
нието не е постигнато като цяло, в него има 
постигнати фрагменти. Сякаш присъстваме 
на акт, в който са свалени всички дрънкул-
ки-бижута, дрехи и тялото е оставено самò 
на себе си, на собствената си красота; смя-
там постигнатото в „Невъзможното“ за нова 
поетическа възможност на автора, за база, 
от която да тръгне за изразяване на лично-
то, на а-за и да обнови класическия си стих.

Подобен за мен е ренесанса и на ИВАН 
ГРУЕВ. Неговият скок обаче е най-вече в 
метафизичното, във философското осмис-
ляне на човека, ако това определение не се 
е банализирало още в ушите ви от преко-
мерна и неуместна употреба; философска 
се определя и несръчната, неграмотна, не-
изпълнила закона поезия. Иван е надвесен 
над себе си, над човека, над битийното. При 
социализма светото писание в началото бе 
табу, после към него бе плахо посегнато и 
накрая посягането се изроди в прекале-
ност, театрална показност и цинизъм при 
политиците – най-върлите атеисти-комуни-
сти държаха в Невски най-дебелите свещи.

Не, Груев не е пръв в търсене на пара-
лела между лична съдба и евангелския 
персонаж; неговата оригиналност обаче е в 
осмислянето; на места той има своите про-
зрения; по задълбоченост той е единствен 
сред тукашните и май не само тукашни по-
ети. Той не е нов във формата, но е нов в ми-
сленето. Ще дам и примери: Безлик, само-
тен и без страх от Бога/ – тъй цял живот 
сред фарисеите живях/ и затова сега се пи-
там със тревога/ – дали и аз не съм един от 
тях. Всеки от нас търси вината в другия, за 
да се самооправдае, но ето едно самоприз-
нание-самообвинение за нравствената 
деградация на единицата; отпратките към 
съвременността, към преживения социал-
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но-политически трус в България, или при-
чините да се родят тези стихове са явни, но 
поетът е потърсил същността в най-древно-
то писание; пак в него е синтетичният като 
мисъл и изказ финал на „Разпети петък“: 
И завесата на храма се разкъса,/ мъртви-
те излязоха от гроба,/ и завинаги забит 
остана кръста/ във плода на земната ут-
роба; такива стихове не се пишат току-така, 
както и: Нагази до колене във водата/ и Сам 
ми заповяда да Го кръстя./ И аз видях как 
горе в небесата/ Светия Дух ковеше вече 
кръста/. Тъмницата сега е мойта участ –/ 
веригите на всяка страст са там./ Аз знам, 
това което ще се случи,/ което няма да се 
сбъдне знам“ (внезапно си припомних една 
уникална картина, която видах на младини 
в галерията в Букурещ: детето Христос си 
играе с дървен кръст). В тези стихове има 
класическа сила в предаването на Универ-
сума; има поразителни места и в „Иуда от 
Искариот“, непобутваеми са „Йона“ или в 
изповедите „Чета наивните си стихове и 
късам…“, „Някой ден ще ме вкара в гроба…“, 
в редица куплети в художествено постиг-
натите октави; в равносметката на живота 
си Груев е стигнал предела на изповедта – 
същината, зад която „свършват чудесата 
и тайни всъщност няма“. Земният човек е 
равен на „бог, достигнал полужив до сми-
съла на битието“. Груев е поет в контекста 
на най-доброто от нашата и познатото у нас 
от руската и европейска литература – по-
твърждават го цитатите – мото на редица 
негови стихотворения; той умее да компо-
зира не само отделната творба, но и цяла-
та книга; той е преди всичко рефлективен, 
разсъдъчен поет, обезпечил размислите 
си с душевни прозрения; в най-добрите му 
стихове думите са изстрадани, съкровени. 

МАРИЯ ДОНЕВА. Някъде из безкрайни-
те ловни полета на интернет мернах името 
й, фактът че е от Стара Загора ми стигаше 
да прочета стиховете й; същевременно се 
запитах: а защо Таньо не ми е споменавал 
нейното име, или го е споменавал, но съм 
забравил. Непосредственост, наивистич-
ност – вечното предисловие на поетическо-
то изкуство; набелязах си да я следя. Това е 
първата нейна книга, която прочетох. Впе-
чатленията ми са отлични! Ето един човек 

с дарба, завладяваща веднага, прегазваща 
дори будния критически взор. Тя те под-
чинява! Стихийна магия! И колко свежо! 
Преоткрива ти познатото – най-трудното! 
От нейната поезия лъха прелестта на жи-
вота, чара на нещата,чиято душа тя съумява 
да улови. Тя е съхранила детето в себе си, 
или пък не е пораснала. Някои от стихотво-
ренията й показват, че може да пише и за 
деца; тя е учудена пред живота и живота за 
нея е чудо; интимна, палава, разговорлива, 
лаконична,мълчалива и неочаквано иро-
нична – „За модерната поезия“: Има рабо-
ти културни/, тънки и литературни,/ във 
които е добре/ никой да не разбере/ зашиф-
рованата мисъл,/ както и защо си писал. 
Някои виждат в нея Валерипетровски нот-
ки; аз – не; не знам познава ли Галчински; 
ако не – би било добре да го прочете; пре-
водът на Първан Стефанов е превъзходен.

Донева е витална, наблюдателна, сво-
енравна, психологически достоверна – 
„Втора класа“, „Стара Загора“, „Боли ме 
зъб…“, „Конче“ – мога много да изброявам. 
Специално внимание заслужава усетът й за 
природата. Не знам дали е израз на състеза-
телност, но и тя има своята година в стихо-
ве; зрителни, вкусови, обонятелни, звукови 
усещания, често неочаквано разиграни: И 
през перест облак нежно свети/ бялата 
луна, едва нагарча,/ течна като на зелена 
слива/ млечната костилка. И/ див, червен, 
внезапно се разсмива/ летен мак със плам-
нали очи“. А ето познати неща, неочаквано 
осмислени: Самичка съм като чорап,/ слу-
чайно отървал въжето“.

Няма повече да се разпростирам.
Непосредственост, лекота (знам от опит 

колко е труднопостижима), наивистичност, 
понякога замайващи и водещи до главоза-
майване; в някои стихотворения авторката 
се самоповтаря, осланя се на постигнатото, 
превръща откритията си в похват, персо-
нификацията се превръща в маниер, в ма-
трица за масово производство: така стана 
с написаното в последното десетилетие 
от творчеството на Николай Кънчев. Това 
я прави бъбрива, не успяваща да овладее 
темата: „Март“, „Не те искам такава“, „Во-
дите на март“, „Татко“, „Среща“. Както ак-
тьорът, така и поетът трябва да се дистанци-
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ра от образа, от това, което прави, за да не 
заприлича на него; Пепа Николова играеше 
сполучливо циганка и оттогава до края на 
дните си се държеше като такава.

ЙОРДАН АТАНАСОВ. Стиховете му ми 
приличат на тежкостъпен, но тихо влизащ, 
предпазливо озъртащ се човек с очи и на 
гърба си, който почти винаги взема, което 
иска и намира, което търси. В тях има нещо 
ръбесто, чепато, неовладяно на много мес-
та; до наивното стои трезвото; тази смеси-
ца, нерядко еклектична, понякога носи чар, 
новота, нестандартност, даже и модерност; 
и в ония години преди 1989, и сега личи 
късното му навлизане в тайнствата на по-
етическото изкуство, старателно учена, но 
със синкопи, литературна образованост, в 
която надделява самоукостта; в тази коор-
динатна система бяха и сполуките, и неспо-
луките му. В „Балканската линия“ домини-
рат сполуките, личи че годините и опита са 
прибавили нови житейски и литературни 
познания и оттам – умения. Най-важното, 
наред с порасналото художествено май-
сторство, е изграждането и осмислянето на 
стихотворението; той следва онова, което 
иска да изрази и внуши, старателно подби-
ра съществените детайли от предметния и 
материален свят, които подкрепят идеята; 
пример за това са „Сметище“, „Лунапарк“, 
„Хелиос“, „Необясним захлас“, „Влакът се 
движи…“ – в него така точно е изразен бав-
ния живот на провинцията, усещането за 
нея е пълноценно, „Къща в Тракия“, „Орис“, 
„Живот“, „ Не е мечта“, „Рапсодия в бяло“, 
„Приказка“, „Пост-диагноза“, „Велинград 
2004“, „Вили Костенец“, „София“, „Илинден“, 
„Съселите“, „Балканска линия“; впечатлява-
щи места има в „Погледи от септичната 
яма“, чийто финал намирам за недостатъч-
но оригинален, или лесно намерен. Дори 
заглавията само са достатъчни, за да харак-
теризират и поетиката, и широкия обхват, 
да не кажа авторова захапка в овладяване 
на това наоколо. Той сякаш има влечение, 
предразположеност към грозното, урод-
ливото, мръсното, задния двор на човека 
и човешкото, на обществото и света; раз-
бираме колко труден, почти невъзможен 
за осъществяване е поривът към високото, 
възвишеното, идеалното не само в рамките 

на личния, но и обществен живот и то тук, у 
нас, в България; една подир друга се натруп-
ват картините, състоянията-аргументи за 
това, обобщени в бавния, все закъсняващ, 
но въпреки това превозващ ни закъдето 
сме тръгнали, наш, роден балкански влак. 
Сам поетът определя себе си като вълк 
единак; ще добавя, че в това единачество 
нерядко и недостатъците се превръщат в 
качество; това, че животът му е протекъл с 
реални занимания, че не е професионален 
литератор и журналист го е обогатило, дало 
му е друга гледна точка; според мен той има 
един недосондиран до дъно залеж от пре-
живяно; иска се смелост да бръкне докрай, 
но ще бъде възнаграден; ако не го стори, 
ще потвърди езическата недоверчивост на 
българина в представянето приживе пред 
Бога – изповедта.

КЕРКА ХУБЕНОВА. Понякога ми прилича 
на объркана душа, която се бие в себе си 
и околното до побъркване. Тя има повече 
енергия, отколкото сили да я овладее. На-
пук на безкритичната критика, която бяга 
от отговорност, подменяйки естетическата 
оценка с тематически анализ, аз ще кажа 
в какво виждам сполуките и несполуките 
й. Моето мнение не е осъдително, но не е 
и изцяло хвалително (е, всеки предпочита 
хвалбата!); не, не съм Гръмовержец! Аз виж-
дам сполуките й там, където май другите не 
ги виждат. Ще изброя някои заглавия и то 
отзад напред: „Танцът на Стара Загора“ (с 
човечността и простотата на средствата, 
с искреността), „Христова кръв“, но с по-
желание за по-оригинален и ясен финал, 
„Пълнолуние“– най вече заради финала, 
„Предчувствие“, „Криле над Тадж Махал“, 
„Единайсет минава“, „Тайнство“, „Графика“, 
„Кристалът“, „Спомен за разтопена песен“ 
(Помня зимната утрин, в която твоето 
тяло димеше, а пък аз потрепервах от го-
рещия сняг, с който триеше раменете си), 
„Неизбежност“, „Розата е женския вариант 
на бодила“, първата половина на „Торна-
дото, наречено любов“, „Ноктюрно“, „Ду-
шата само с вятъра говори“. Независимо 
от „мъжкото начало“ (с или без кавички), 
което й приписват и към което я тласкат 
критиците й доброжелатели, едно от ярки-
те й художествени постижения е „Жена без 
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дете“. Може би съм чел някога стихотво-
рение на тази тема, но тук тя е решена по 
един от добрите възможни начини. Нейна-
та книга, както и много други (изключвам 
на Т. Клисуров, М. Донева, Б. Буков, И. Груев, 
Й. Атанасов) е имала нужда не само от ко-
ректор, но най-вече и от редактор. Тя е чела 
доста, знае доста, има поетическа култура, 
но няма напълно изградена своя поетика. В 
книгата има различни поетически пластове, 
влияния от различни поетики (това говори 
за сръчността на авторката), разногласни 
похвати и лексика: от науката (далечния 
взрив на квазерите), хиндуистката религия, 
история и митове до най-баналната поети-
ческа рима: слънце и зрънце, при това въл-
шебно.

Ще се мотивирам с откъс от „Утринна 
молитва“:

Милост, Боже, за просяка прося и хляб за 
дома му, 

за огнищата бойни – примирие, а за 
мъртвите – мир на праха им…

………
На сиромаха надежда въздай, а на шута 

– въздишка.
На мъдреца – сърце, на глупака – отво-

рена книга

А ето и един друг откъс, пръвообраз на 
този, изграден пак на антитезата, и пак в 
ямб, с две срички по-малко:

И моля се – никого в тази нощ не забра-
вяй, 

господи, слязъл на пътя с колесницата 
бяла.

Дай на бедняка спокойствие – до обяд да 
подреме, 

пари на глупака – да се ядосва, когато ги 
харчи,

помогни на джуджето от бъчвата мед 
да си вземе…

Откъсът е от „Молитва“ на Борис Хри-
стов. Не, това не е плагиатство, а несъз-
нателно, механично репродуциране на 
обикнати техники. Ако имахме сериозна 
критика, тя щеше веднага да отбележи че 
Борисхристовото стихотворение пък има 

за баща молитвата на Булат Окуджава. Но 
нашата публицистична критика търси под 
вола теле и го намира; примерно: че Керка 
е продължителка на Багряна. Няма нена-
мястото си дума в стиховете на Багряна – 
недостигната и до днес царица на българ-
ската поезия!

Книгата на Хубенова, и не само нейната, 
поставя един естетически проблем, харак-
терен за повечето тукашни поети и за над 
80% от родната поезия: десетилетната дре-
сировка в реториката, декларативността, 
заблудата в значимостта на т. нар. „граждан-
ска поезия“ (и забележете: в условия на дик-
татура и липса на гражданско общество). 
Това доведе до там, че творците забравиха 
най-същественото си призвание: изкуство-
то като изображение, като художественост. 
И при Керка, и при Денка и при Кристина, 
Любчо Иванов и при Крум Георгиев, ав-
торът няма търпение да преследва същ-
ността на чувството, състоянието, мотива, 
темата, а избързва, намесва се с коментара, 
с авторовата оценка и така им отнема въз-
можност да се саморазкрият. В истинската 
поезия качеството и същността разбираме 
без епитета. Не че няма големи образци и в 
директната поезия, но това изисква много 
по-голям талант, майсторство и опит; голе-
мият талант сам създава правилата!. За мен 
висшия пилотаж в поетическото изкуство е 
простотата, но до нея са се домогнали мал-
цина: Яворов, Кирил Христов, Дебелянов, 
Лилиев, Далчев, Геров, а Толстой чак в края 
на живота си постига мечтата си: разказ без 
тропи: „За какво“.

Трудно е да се ориентираш в широко-
то тематично ветрило на поетесата в про-
фесионалните й умения; сякаш то е тъкмо 
поради това широко! Начетеността и за-
познаването с една култура и религия, в 
случая хиндуизма, все още не е вникване 
в същността им. Казват, че най-полезни за 
организма са храните от родната среда. Но 
за да посяга към толкова различия, освен 
обстоятелствата, на поетесата е помогнала 
и професията й на журналист.

КРУМ ГЕОРГИЕВ. Който умее в едното 
– умее и в другото; поне на това ме научи 
опитът. Съфамилникът ми е музикант, дири-
гент и композитор с явни заслуги в това из-
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куство. За мен успехът му в новото поприще 
е при стиховете за деца.Някои от тях са за-
помнящи се с различността си в интерпре-
тиране на темата, с решенията й: „На събор“ 
– особено с находчивия последен куплет 
и еднодумния, като точка и удар на тъпан 
финал, „Палавник“, „Козленце“; той има усет 
за ритъм, капитал от музиката; ритъм най-
често празничен, което го доближава до 
едно от изискванията за поезия за деца 
според Елин Пелин: декламативност. Този 
тон разбира се не всякога е уместен, както 
и умалителните; по-важна е атмосферата, 
превъплъщението в детското виждане, а не 
спомена за собственото ни детство. Изна-
чално нашата поезия за деца е описателна, 
наподобяваща, а не изразяваща детското 
световъзприятие. В „Небивалка–самохвал-
ка“ са съхранени реалии от битов реквизит, 
който вече го няма дори на село; то и селян-
чето вече живее като бледолико гражданче; 
кой пече пита в пепелта зарита, кой вари 
петлето в котлето, а пахарчето е антика. 
С по-малък стихотворен опит си обяснявам 
нарушенията в ударението заради римата: 
менци /на последната сричка/, вм. на първа-
та – менци / рима на момци/, плета /ударе-
ние на първата/ вм. на последната – плета 
– м.р. /рима на трета/.

Ако и подходящ за деца, декламативни-
ят тон, който априрори носи освен празнич-
ност, патетичност и тържественост най-чес-
то е неподходящ за темите и мотивите в 
стихосбирката му за възрастни; познато е 
не само заглавието й – „Пристрастия“, но и 
лексиката: окрилен се усещам, изковано бъ-
деще, пенливи реки, в песен се вграждат му-
зика и стих – няма да посочвам повече при-
мери; общи фрази, познати поетизми, да не 
кажа клишета, пречат да бъдат предадени 
по само негов си начин инак вярно улове-
ните състояния; този недостатък е очебиен 
в т. нар. патриотична тема, стихотворенията 
се превръщат в римувана публицистика. 
Но не мислете, че в книгата няма хубави 
стихотворения; напротив – има; и те са там, 
където чувството го е принудило да му се 
подчини и с най-верните, обикновени думи, 
да го изрази: „Какво ви дадох аз, жени…“, „Со-
нет“, „Импресии“ / в тях има постигнати 
находки/, „Цъфтят дърветата“, „Аз ли съм 

това“, „Белязан съм“, „Очакване“, „Напуснал 
пристана“. „Игра на думи“ схващам като 
стилистична реплика, римейк, необявено 
състезание с Бърнс /Ако някой срещне ня-
кой в цъфналата ръж…“, превод на Свинти-
ла. „Къси съединения“ – (има сатирична кни-
га със същото заглавие) в случая е опит за 
сатира и мястото й не е в тази книга, както 
и на цикъла „Бохемски песни“, който по-ско-
ро има албумен характер и стиховете са за 
лична употреба. 

Това, което искам да споделя по повод 
книгите на Крум Георгиев, се отнася и за 
други: 1. Необходим е бил редактор, със 
зорко око; 2. Нужен е по-професионален 
издател – оформление, полиграфия, неза-
висимо от доброто качество на репродук-
циите. 3. Лично аз смятам че при поезията 
важно е словото и илюстрациите разсъсре-
доточават, пък били и от Н. Кутева, както и 
от който и да е.

НЕДЕЛЧО ГАНЕВ. С него ме запозна още 
през 70-те години Таньо Клисуров. Препо-
ръча ми го като търсещ талант. Няма да е 
нескромно, ако кажа, че съм пласирал сти-
ховете му в тогавашните литературни изда-
ния и среди, в които съм имал влияние. Още 
тогава така формулирах природата на него-
вия талант: при срещата на първичното, на 
примитива с културата и цивилизацията се 
получава искра; като при светкавица пре-
ди гърма, когато противосъщностите небе 
и земя се докосват; или камък и желязо; 
тази искра е поезията на Неделчо. Негови-
те метафори са непредвидими, немислими, 
неповторими. Никой метафорист не може 
да му излезе: Кадийски изглежда целена-
сочен, дори умозрителен; Левчев – беден 
роднина, с неочаквани и случайни дори 
за него, премислящия, находки, създал си 
матрица за серийно производство на мета-
фори; може би равностоен донякъде му е 
Борис Христов, но при него самобитността 
е съпроводена с повествователност и инту-
итивно-философска осмисленост; Недел-
чо разполага и с един неизползван, само 
от него почувстван ресурс: езичеството, 
фолклора, кодирал в същността си не само 
примитива, но и най-новите научни откри-
тия, които поетът разшифрова по своему: 
Димята дими, Труса друса малко дете на 
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ръце, дамоклев меч изкован от сабя дамас-
киня, инфаркт на инфрачервени божури; 
с пускане на кръв подготвям кръвнината; 
в тях Неделчо понякога е на границата на 
случайността, самоцелността или безсмис-
лието; в разшифровката той има уникални 
озарения, равни на прозрения; или необяс-
ними, само нему ясни; има недовършеност, 
или наивни, асонансни подходи, които по-
раждат недоумения и дори насмешка: кър-
ски врабчета къркат роса; опита за сентен-
ции на базата Граал – интегрално; Девесил 
– Девет сили; Духовна твърд – Потвърдена; 
подлог с подложен бетон; Гарги крещят: С 
тарги въздух не се носи; Ламба освети ямба 
– пише се лампа. Девисил се пише равнопо-
ставено и дивисил и бай Симеон от Ярема 
го тълкува като дива сила; Неделчо – като 
девет сили. Това е като езиковедството 
на г.С.Раковски: Наполеон е българин защо-
то името му означава На поле он – той е на 
полето. Други Неделчеви метафори са по 
Левчевски евтини: Магнолия с магнетично 
излъчване; Дан. Дан. Данте Алигиери! – Але-
гория на алтернативна смърт.

Понякога част от стихотворението е 
завършено стихотворение: Видях пъпната 
връв, навързана на ракови възелчета; живя-
хме доволни от утрешния ден; конят спи 
върху искри от копита; На Великден кокош-
ките снесоха червени яйца; Аз съм с чаша 
вода. Аз съм с все; Стара планина сама си 
пее; птица къса живо месо от себе си. Храни 
малките; Когато Господ задирва майка ти 
няма на кого да се оплачеш. Това са напра-
во отделни стихотворения! Стихотворения 
открития. Когато Господ задирва майка 
ти няма на кого за се оплачеш е откъс от 
стихотворение, звучащо като завършено 
стихотворение, а цяло стихотворение е не-
завършено. А това че поп Кръсто е предал 
Апостола не е вярно; то е мисловно клише; 
има нови научни изследвания, дори памет-
на плоча, реабилитираща попа, който в мо-
рално отношение, не е убил!, дори превъз-
хожда Апостола. Всички му се прекланят, но 
като него себе си курбан не сторват.

Внезапност, протуберанси на въоб-
ражението, експроприация на словото, 
дисхармония в хармонията и обратното. 
Всичко това може би е материал за бъдеща 

поетика и раждане на по-хармоничен поет.
Неделчо Ганев е рядък оригинал в по-

езията; неговите находки са органични, с 
природна сила, за разлика от метафорите 
на кумирите му Левчев и Динков. Но те, не 
той е известният. Защо ли? Защото медиите 
не работят за него. А за кого работят? По-
следните години показаха, че почти всички 
големи имена във всички области на кул-
турата, изкуството и науката са свързани 
с тайните служби, които „не са спирали да 
работят“, по думите на една моя позната 
заможна дама. Какви ли изненади ни чакат, 
ако се отворят досиетата, както ги отварят 
пò на запад от нас?!

ТАНЬО КЛИСУРОВ. И понеже естетично-
то ми бе мяра, превърната едва ли не в ме-
тодология за оценка, признавам: с него сме 
най-сходни в разбирането си за поезията и 
изкуството на словото. Ако имаме разли-
чия, то те не са естетически; ние имаме раз-
лични оценки за близкото минало, за исто-
рията, почти никакви за настоящето. Но аз 
смятам, че това е право на всеки, както в 
любовта и спорта. Ценя постоянството му 
да разравя пластовете на делника и там да 
търси бисерите на поезията и универсал-
ното. Той владее умението чрез детайла да 
покаже същността на обекта, да го изчерпи 
дори. А това е приоритет само на майсто-
рите. „Обичам изкуството, което овладява 
действителността, а не бяга от нея!“ Тази 
формула на Далчев най-добре изразява об-
щото ни верую. Действителността е лечител 
от книжността; дори по-мъдра от книгите! 

Оценката ми за неговата поезия се съ-
държа в това, че съм го издал и то в пореди-
цата, в която не издавам всеки. 

Ще отбележа мимоходом една новост 
за Таньо: освен саморазвитието, самоусъ-
вършенстването, той навлиза все по-за-
дълбочено в екзистенциалното; новост 
за мен са християнските мотиви, които 
по-рано наричахме етика на новия човек, 
а всъщност си бяха преименувани христи-
янски ценности, наследени от семейната 
традиция на българския човек. Годините 
го приближават все повече до Бога. Нас-
коро прочетох негови нови четиристишия, 
които го показват в още по-нова светлина 
в търсене на битийния смисъл. За да няма 
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двусмислия и съмнения, че оценката ми е 
резултат на приятелство и приятелщина, 
ще цитирам един от големите ни критици – 
Кръстьо Куюмджиев: той е талантлив не за-
щото ми е приятел, а ми е приятел, защото 
е талантлив. 

СТОЙЧО МАДЖАРСКИ. Осмислени при-
родни състояния, съответни на душевните; 
око и усет за природата; пестеливост на ду-
мите, съобразно темата; неказаното е пове-
че от казаното. Отличавам: Това за мен не е 
планината, Звъни, звъни юлското пладне, 
Изящна си, Денят на юли, Ненадейна влага, 
Защо си тъжна (постигнал е простотата и 
естествеността на народната песен), Кожа-
та ти е като водата, Размътват агнешки 
копитца, Прибира се във малкия ми двор. 
Стойчо Маджарски умее да наблюдава и из-
разява наблюдаваното, да използва рацио-
нално възможностите си и да избягва книж-
ността. Постигнатото е единно като стил и 
тема. Той с вътрешен усет е разбрал какво 
може и какво не, има вътрешна мярка, коя-
то го прави целокупен; не изкачва върхове, 
но се слива с равнината и гънките на пред-
планините с една привлекателна умере-
ност, която е и вид почтеност към поезията. 
Това е единствената книжка в която черно-
белите репродукции, свързани с природа-
та, така подхождат на стиховете.

ДЕНКА ГОЧЕВА. Винаги съм мислил, че 
непубликуваните и неиздадени своевре-
менно стихове са като излишна кръв, коя-
то отравя организма. Раждането на един 
поет има много съставки, сред които са: 
своевременното осъзнаване на себе си, 
на натрупванията в съвременната и класи-
чека поезия и среда от пишещи, търсещи 
същото и взаимно обучаващи се. Гочева е 
прескочила тези етапи, работила е или ги 
е изболедувала, като в нелегалност. Това 
има и добри, и лоши страни. Добрите са 
вътрешно съсредоточаване, нагнетяване 
на емоционално напрежение, а лошите – 
стилистични лутания, автомитологизиране, 
понякога неуместна смес на традиционно 
със смятано за напредничаво, сиреч – мо-
дерно. Един поет не може да се развие без 
подходяща литературно обкръжение; всич-
ки сме с бащи и майки. „Вечен календар“ е 
добър пример за неравност, поради смес-

ване на едното с другото; в него има и при-
мери за обновяване на т.нар. патриотична 
тема. Отличавам: Характер, Настроение, 
Възел, Дотегна ми…, Сънувам те!, (в него 
ме поразиха стиховете „… и като тежка 
бременност те нося, а раждането трябва 
да е мълчешком“/, Не от страх, а от злоба 
– /набрано е с доста граматически и пун-
ктуални нарушения, въобще цялата книга 
е имала нужда от коректор, не е издадена 
добре и полиграфически), Дни мои, мои и 
ничии, Нима отново за теб / с „автопортре-
та“ на поетиката й: А мен не ме е страх дори 
от строфи недописани,/ защото те са ми-
гове недопреживяни“/, „Аз зная истинската 
топлина на огъня, Чуй ме, Като отрязъци 
от мълнии, Като спомен, Свлачище, Не се 
заглеждай, скитнико… Гочева е драматич-
на, експресивна, пряма и дръзка. Нужна й 
е опитна редакторска ръка, за да я видим в 
истинския й ръст и сила.

ЛЮБЧО ИВАНОВ. В изкуството да твър-
диш за нещо, което не е, че е, е вид коруп-
ция, деградация на ценностите; даже тази 
корупция е по-осъдителна, защото е в об-
ластта на духовното, а не на материалното. 
За мен Иванов е случайно попаднал в сти-
хотворството, непознаващ дори елемен-
тарните му правила за ритъм, рима и гра-
матическа правилност: Познало албатроса 
високо/ едно момче с упорити очи,/ засмяно, 
диво, чернокосо/ да пожелай света да по-
кори. / – нито една от завършващите думи 
на четиристишието не е рима на другата; 
доказателство за изразна безмощност е и 
първият куплет на същото стихотворение: 
Напрягам очите до болка/ и търся над мор-
ската шир/ крилата на птицата зорка/ 
да зърна и копнея подир. Лично аз, заради 
граматическите несъответствия и неумест-
ната инверсия, в последния стих разчитам 
безсмислица. Липса на чувство за ритъм, 
непознаване на прозодията: И аз превзех те 
Картаген,/ но не в пуническа война./ От мен 
ти бе кротичко сломен/ – добрах се до теб 
мирно пеша… За да влезе в крак ритъма, 
трябва да е беше, а не бе; а защо кротичко? 
Защо умалително? Тук война и пеша не са 
рима; в следващия куплет от Картаген, рит-
мическите и римни неумения се задълбоча-
ват, да не говорим за тафтологии, като две 
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хиляди дълги лета; ако и две хиляди години 
не са дълги?! или мънички дечица (щом са 
дечица са мънинки); граматически непра-
вилности заради ритъма, звучащи смехот-
ворно: Младият Юлий тук прероден/ иска 
да каже ни нещо сега… / и невръстните зна-
ят, че е: да ни каже; или: и отвръщат от нея 
те погледи свои; или: и набрали своята си 
скорост; идиомът „одрала му е кожата“ е 
преобразуван в „Кого ли от нас е цяла одра-
ла?“; архаични граматически похвати: ли-
ней, вирей – в случая са и рими; насилие над 
думата, заради римата: заради насила – за-
любила става залюбила; заради ден влюбен 
е станал влюбен (ударението се измества от 
втората на последната сричка); вис небесна 
е „пресътворена“ антиграматически във ви-
ста небесна. Всички тези примери, заедно 
с този куплет: „Всъщност това се случи пре-
ди време,/ внучка лекокрила дар имаме от 
тях,/ все синът е на любовното си стреме,/ 
аз най-подир за всичко туй пропях“ ни карат 
да си припомним първите ни стихотворци 
от епохата на т. нар. даскалска поезия.

Това е от техническа гледна точка. А от 
интелектуална: банални мисловни клише-
та: И даде младостта си в жертва за да има 
всеки обувки и палто, както си ми казал за 
смисъла на съпротивата; 9 май е края на 
една драма! Краят на едно незапомнено 
кръвопролитие човешко, в което губиш 
мама, губиш татко, кака, батко…; дълбо-
ка оран иде, за свободата бран; всички оти-
ват рано на небето,/ по черната воля на 
дявола Адолф – интересно какво ще е Ста-
лин, след като много преди това с Ленин са 
изобретили концлагерите?!

Да препоръчаш такива любителски сти-
хове, като „ориентир за следващите“ поети 
(Л. Левчев); да ги определяш като „сребро 
от най-висока проба“, а автора им като „бас 
в българската поезия“ (Антон Дончев, при 
това академик?!) е или духовен разврат, 
или липса на професионализъм. Второто 
е съмнително, защото книгите на Левчев и 
Дончев все пак са професионално издър-
жани. Получил дарове от данайците, Любчо 
трябва да избере: дали да го хвалят, че е 
поет, или да им обърне гръб и се опита да 
стане поет. Това вече е поведение на мъж! 
– качество, което твърдят, че притежава, не-

говите хвалители. Снимката му ми подсказ-
ва, че с него е възможно да се разговаря и 
човешки.

КРИСТИНА БОЖАНОВА. Божанова има 
по-богати преживявания и наблюдения, 
отколкото средства да ги изрази; тя се лута 
между познатото, несръчното и усилието да 
се обнови, да намери по-нов изказ; има спо-
лучливи места в отделни стихотворения, 
дори цели стихотворения, Таванът, След 
този дъжд, (най-доброто в книгата), За да се 
родя, Буквите; една веща редакторска ръка 
би изчистила някои излишества в други 
стихотворения и те биха били спасени. За-
вършила е в Полша: та там има такива голе-
ми поети! Нима е само минала покрай тях?

МАИР СИДИ. При него поетично е отно-
шението към човека, света, изконните цен-
ности; самият той като личност изглежда е 
продукт на идеалите, които моделира пое-
зията. Но все още няма свой поетичен език. 
Въпреки това владее прозодията, има необ-
ходимата поетическа култура да се изрази в 
рамките на конвенцията, която е приел; от 
стиховете му извира добродушие, добро-
детелност, искреност. Той съумява, макар 
и с познати изразни средства да предаде 
душевността си, настроението: примерно 
„Софийско утро“ – с простодушния си, тро-
гателен финал; или чрез изповедността в 
Небето есенно.Всичко това е вид почтеност 
пред изкуството.

ЗЛАТИ ЗАБОЙСКИ. И нему, както и на 
Сиди, Иванов може да завижда по отноше-
ние на стихотворната сръчност; Проблемът 
на Забойски е най-вече в общата култура, в 
знанието за света, човека, обществото; той 
все пак остава в общото, повърхностното, 
площадното, а понякога и в неестетичното, 
за да не кажа вулгарното; ето един порт-
рет на сервитьорка: а чантата на стана/ 
увиснала в недрата/ танцува разлюляна/ 
във ритъм със бедрата/ по хълма на Вене-
ра./ Докосва се, отдръпва се… Във танца 
страстен вперен/ аз тръпна и поръчвам.. 
Млад онанист или стар мераклия е това? 
(ползите са за сервитьорката); приглася му 
Стайко Тополов, той даже е по-смел: млади 
контета/ в джинси и дънки/ перят пишле-
та… Мацките гледат към мен/ с ей такива 
очи/ Големият член /и в потури личи… Спо-
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ред мен и при двамата автори е нарушена 
мярката за приличие; неволно се сещам за 
гротескния образ на Константин Павлов: 
похотливи бебета с мустаци.

СТАЙКО ТОПАЛОВ. Има и сполучливи 
епиграми: Ябълки безценни, Конкурс по на-
шенски, Не ама да, Празна гилза, Електриче-
ска крушка… Но като цяло книгата му е от 
неравностойни творби; все още употребява 
дядо Вазовото кат вм. книжовното и съвре-
менно като; това говори за техническо, сти-
хотворно неумение и дори неграмотност.

ИВАЙЛО ДИНКОВ. За момчето, което 
трябва да порасте и наякне, едно време на 
село казваха: доста агнета трябва да изяде; 
сега там хора няма, за агнета да не говорим. 
Та и Ивайло – доста трябва да школува, дос-
та да се учи в занаята на четвъртите ку-
тийки на класическия стих, както нарича-
ше куплета в една своя поема Стефан Цанев 
през 70-те години на миналия век. Какви са 
проблемите му е най-добре да се изяснят в 
конкретен разговор, който на такава среща, 
в такъв доклад е невъзможен; той е прочу-
кал яйцето, излязло е на въздух пилето, 
но още не е опознало собствените си въз-
можности и богатствата на околното. Тази 
ни среща е и един вид поетическа лабора-
тория. Смятам, че такива срещи трябва да 
има, трябва да се канят и други поети, кои-
то да правят такива прегледи, да се чуят и 
други гледища. Лично аз не виждам в Стара 
Загора по-добър педагог в занаята от Таньо 
Клисуров и се чудя защо не го използвате; 
той може да има тематични и естетически 
пристрастия, но винаги е оценявал при-
съствието на дарбата в различното; винаги 
може да отдели плявата от зърното. Освен 
това е филологически образован, четящ и 
търсещ писател.

ДОРА ГОСПОДИНОВА. Стихотворението 
може да обема огромни късове действи-
телност, но всичко в него е устремено към 
една цел – идеята; тя го източва в острие на 
копие и подчинява всичките му съставки 
на себе си. В някои от стихотворенията на 
Господинова има много посоки, или подат-
ки за странични идеи; има отклоняващи от 
главната цел реалии, които удължават пътя 
до главното, заобикалят го, понякога до от-
егчителност – „Черешова симфония през ок-

томври“. Ще спомена сполуките й, според 
мен, в които всичко върви към целта, като 
пролетен поток по склон: Небето като 
Рене Магрит, Охра, Хармония, Листа, Глу-
харчета, Слънчево време, Знае ли някой, Ре-
зени, Аквариум за небе, Нова година, Лято. 
Препоръчвам й да не пише в рими (стих. За-
лез) – превръщат се в лакмус за слабостите 
й. Спомням си навремето как преводачка-
та и издателката Вера Ганчева, днес вече и 
професор, публикува спомен за съпруга си 
Владимир Башев. Статиите й за шведската 
литература, написани тромаво, пълни с ци-
тати или преразкази на тамошни анонимни 
критици и тук-там с някоя нейна мисъл, съз-
даваха впечатление за компетентност. Но 
когато трябваше да изрази онова, което по-
знава лично, заобикаляло я години наред, 
като въздуха, бе безсилна: не бях чел текст 
с повече шаблони. Ще заключа: на добрия 
поет класическия стих му пречи, на слабия 
– му помага, но и издава недостатъците му. 
В класическия стих трябва да преодоляваш 
натрупаното от предшествениците в класи-
ката; почти е непосилно. Те толкова са на-
правили: Яворов, Лилиев, Дебелянов, Разц-
ветников, Далчев…

ТРИФОН МИТЕВ. И при него е била нуж-
на на места веща ръка, макар книжката да е 
спретната и чисто набрана; ведрина, прос-
тота и улучени настроения и състояния, 
предадени вярно наблюдения в Бял кон, 
Жар-птица, Безглаголно бяло, Зелено, Цве-
те и гълъб – комай половината от тъничка-
та книжица. Пò му иде отръки белият стих; 
в традиционния римуван нагазва в позна-
тото.

МИТКО ДИНЕВ. е майстор на афоризма; 
на някои съм се смял, над други съм стоял 
надвесен като над дълбок кладенец; книга-
та му е малка енциклопедия на битието. Пи-
тах се защо ми е дадена при поезията; като 
я изчетох – разбрах: трагичното, скепсиса, 
разочарованието и виталността извират 
от нея – все качества на добрата, истинска 
поезия. И той не е чужд на цинизма и пре-
солява не със съжденията, а с лексиката. За 
такива случаи ми се ще  да перифразирам 
сентенцията му Цинизмът е лекарство за 
наивници в Цинизмът е лекарство за сла-
бите; лично аз схващам понятието цини-
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зъм в античния му смисъл, който е почти 
равнозначен на аристократичния скепсис. 
Поради това смятам, че Мислителя у Динев, 
който е на висота, не бива да слиза в ниски-
те пластове на езика, за да изрази разоча-
рованието си от човека. Силата на Динев е 
в точната мисъл, в гъвкавия ум, извлякъл 
максималното от наблюдаваното и изпита-
ното. Не знам какво е изживял, но много е 
разбрал. За разлика от Христо Карастоянов, 
автор на предговора, който се опитва с по-
върхностни и плоски остроумия да изглеж-
да интересен. Динев сондира надълбоко и 
стига до сърцевината! 

Това е книгата, която четях в автобуса, 
пътувайки насам.

НЯКОЛКО ВСЕОБЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Книжността, поетическите клишета, на-

ричани от мен поетизми. „За отбелязване е 
че най-книжни са авторите, които са чели 
най-малко“ – Ат. Далчев. Лошото е, че тези 
автори си имат самооправдание: не четат, 
за да не се влияят; а тъкмо многочетенето е 
начин за преодоляване на постигнатото от 
други; писането на стихове е и вид критиче-
ски прочит на написаното от предшестве-
ниците; а големите поети са „препрочели“ 
класиката – наша и световна; Елиът: Истин-
ския писател се състезава с мъртвите а не с 
живите! Ако нещо е липсвало в следевето-
септемврийския период и липсва, особено 
днес, на българските писатели, това е сис-
темното литературно образование.

Еднообразните стихотворни схеми при 
пишещите в класически стих – обикновено 
ямбически, няколкостъпен ямб, римуване 
в схема абаб, или съседни рими. Като сту-
дент съм щудирал Яворов – поезията му е 
предмет на дипломната ми работа; той не 
повтаря нито една стихотворна схема и в 
това отношение е единствен в поезията ни.

Само действителността, наблюдението 
и самонаблюдението могат да ни спасят от 
горепосочените заболявания; тя е неизчер-
паем ресурс за обновление! Трябва да се 
учим от натурата, дори само за това, че Бог е 
съвършеният творец, а не човекът! Поетът, 
както хрътката заека, трябва да преследва 
обекта на своята поетическа визия, да му 
извади душата – т. е. същността; „обектът“ 
подсказва и средствата, и изхода.

/... /
От това, което съм чел и видял, излиза, 

че на земята има неслучайни географски 
точки, белязани по един или друг начин 
места; не съм ходил много по света, но 
българските места ги знам; едно от тях е и 
Стара Загора. Впечатляващо е, че местните 
поети също усещат и изразяват, при това 
високоталнтливо и професионално, мяс-
тото на своя живот и осъществяване; то е 
отколешна традиция: Лилиев, Ивановците 
Хаджихристов и Мирчев, Михаил Бербе-
ров, Ст. Стойчев, Хр. Кацаров и днешните 
Т. Клисуров, М. Донева, Н. Ганев, И. Груев, 
Б. Буков, пришълецът Й. Атанасов. В Пазар-
джик всяка година 20 % от бюджета се отде-
ля за култура, издават се книги на местните 
автори; тук май няма такава традиция. Глав-
но Гранитски е обирал каймака.

Можем ли да сравняваме предишната 
генерация старозагорски поети, които вече 
не са сред живите, със сегашните? Уви! Все 
още предимството е тяхно! В ония озър-
тащи се времена като че ли имаше между 
поетите повече добросърдечност и откри-
тост; повече артистичност!

/... /
Марин Георгиев

Старозагорска проза

Книгите на старозагорските писатели са 
девет: 5 романа, 1 сборник с новели и раз-
кази и 3 книги в раздела критика, есеистика 
и публицистика и пътепис. Няма дебютанти. 
Приоритетно писателите от Ст. Загора пуб-
ликуват в местни издателства (ИК „Домино“, 
„Лаген“, „НЧ Даскал Петър Иванов“), някои 
ползват и услугите на други – като „Фабер“ 
В. Търново, „Абагар“ В. Търново... 

Познавам донякъде литературния жи-
вот на Ст. Загора, присъствал съм на кон-
курси „В. Ханчев“, писал съм за белетристи 
и поети и ви уверявам, че Ст. Загора се от-
кроява с литературно-периодичните изда-
ния (сп. „Участие“, „Птици в нощта“, в. „Лите-
ратурен глас“, който продължава да излиза 
от 1992 г. до и днес). Ще припомня загла-
вията на някои обзорни статии и книги за 
литературна Ст. Загора – „Градът на поети-
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те. Принос към литературната история 
на Стара Загора“ на К. Коняров („Труд“, С. 
,2007 г.), по повод 5 години от смъртта на 
автора, няколко антологии, една интересна 
обзорна статия на Н. Ганева във в. „Литера-
турен глас“ (бр. 102, 2003 г.) и др.

Тодор Шунанов – „Публицистика“. 
Сборникът събира най-доброто от публи-
цистиката на д-р Тодор Шунанов през го-
дините. Съставен е от две части. Първата 
е автобиографична: „една младост, едно 
училище, една професия и кариера – таки-
ва са посоките, по които вървят времето и 
разказът в началото на тази книга“, пише ав-
торът. Нормално е: в зенита на своя живот, 
в творческата си и професионална зрелост 
човек се упътва към равносметки и анали-
зи, към по-трезви и реалистични оценки на 
миналото и настоящето, но и прогнози за 
бъдещето. Мисля без това „Автобиографич-
но“, което заема почти една трета от обема 
на книгата, тя би изгубила много – защо-
то виждаш как един добър и толерантен 
мъдрец пише също толкова добре и толе-
рантно за своите приятели – българските 
творци. Втората част е озаглавена „Статии 
и очерци“, но мисля че по-точното би било 
тя да си остане „Публицистика“ (в широкия 
смисъл на термина), защото в този раздел 
ще намерим наистина широкоспектърно 
представяне на обществената дейност на 
д-р Т. Шунанов, и в частност литературно-
презентативната, която е основна. Жанро-
вото многообразие тук се обуславя от нали-
чието на интервюта, отзиви и рецензии на 
книги и събития, спомени, анкети, слова по 
повод годишни юбилеи, откриване на на-
учни конференции, връчване на награди, 
In Memoriam и др. Текстовете в тази втора 
част са свързани, както вече казах, основ-
но с литературата и нейните творци. Те са 
подредени хронологично – според напис-
ването и излизането си от печат, като встъ-
пителната – споменът за приятелството му 
с писателя-фантаст Л. Дилов (1927–2008) – 
нарушава тази хронология, тя е от 2008 г., 
писана в памет на починалия два месеца 
по-рано български писател (в скоби ще 
добавя, че в сборника има още един текст 
за Л. Дилов – отзивът „Жестокият експери-
мент“ за едноименния роман и „сборника 

с разкази „Пропуснатият шанс“ от 2005 г.). 
In Memoriam са и други текстове, като на-
пример тези за приятелите му Б. Христов, 
за К. Костакиев. Критикът и публицистът Т. 
Шунанов е отбелязал и редица юбилеи с 
различни по жанр текстове: рождения ден 
на д-р В. Кантарджиев, 120-годишнината 
от рождението на Н. Лилиев, 150 години от 
рождението на Ив. Мърквичка, 130 години 
от рождението на П. К. Яворов. Най-голям 
процент от отзивите и рецензиите за кни-
ги, естествено, се падат на старозагорски 
автори.

Стоил Стоилов – „Етюди“. С непретен-
циозното, но твърде точно назоваващо 
жанра „Етюди“ е кръстена книгата на С. Сто-
илов. Ако използваме въвеждащия цитат 
от Уилям Уортън, така сглобена, книгата се 
опитва да улови неуловимото, да припом-
ня отдавна познати неща и да търси пъти-
ща и връзки в необятното поле на литера-
турата. Толкова разнопосочните текстове 
са дисциплинирани в седем раздела: в ня-
кои идейният, тематичният и географският 
център е ясно определим и видим (руската 
литература, художниците, западноевро-
пейската класика, старозагорските творци 
и пр.), другаде – не.

Първото впечатление от книгата е писа-
телското (и критическо) самочувствие, кое-
то демонстрира С. Стоилов с равнопоставе-
ната (дори като тоналност) интепретация 
на световни творци от ранга на Шекспир и 
Кафка и далеч по-слабо известни българ-
ски творци от столицата или извън нея. В 
същото време някои от етюдите, посветени 
по-често на широкоизвестни писатели (ще 
спомена в случая Е. Канети, Лорка, Бодлер, 
Кафка и др.) стоят като биографични справ-
ки, макар и написани майсторски, профе-
сионално и посветени нерядко на някакъв 
юбилей и връзка с България („Умберто Еко 
и българите“, „Адам Мицкевич и България“). 
Авторът не само прави дескрипция на из-
вестни или по-малко известни факти и съ-
бития, не само умее да портретира умело, 
но задава и един полемичен език, с който 
не винаги сме съгласни, но който е важен 
живец за/в литературното развитие. Алю-
зията, асоциацията, паралелът, честото 
прескачане на мисълта върху на пръв по-
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глед несъвместими обекти/субекти съз-
дават известна парадоксалност на някои 
текстове, но това, мисля, е техен плюс. В 
този смисъл този сборник изпълнява една 
от най-важните задачи на литературата (и 
литературната критика) – да бъде искрена, 
честна, но и да следва една обективност в 
интерпретацията. 

Сборникът има антологичен характер, 
но той стои по-близо до албум с любими ав-
тори и книги, чиято селекция издава несъм-
нен естетически вкус. Със своята ерудиция 
и енциклопедичност компилацията „Етю-
ди“ се вписва в добрите традиции на жан-
ра „етюди“ в новата българска литература. 
(Дано авторът приеме с нужния толеранс 
жаргонната употреба на този термин, след 
като финалният му етюд е озаглавен „Ком-
пилативност“.)

Третата книга в този раздел е пътеписът 
на Тодор Бакърджиев с великолепното за-
главие „Д-р Ливингстън, предполагам“ (изд. 
„Тракийски свят“, С., 2008). Тя е един много 
успешен плавен преход между художест-
вена и нехудожествена литература, ако 
използваме дистинкцията факт–фикция. 
„Д-р Ливингстън, предполагам“ е петият и, 
както твърди авторът, последен пътепис за 
неговите трансконтинентални пътешест-
вия. Той излиза през 2008 г. след публикува-
ните вече „Двайсет хиляди левги без вода“ 
(2003), „Рикша под дъжда“ (2004), „Върху 
змийската кожа на пътя лежа“ (2005) и „Ху-
ракан“ (2007).

Пътеписът на Бакърджиев носи роман-
тика, неподражаем хумор и ирония (само-
ирония) и, на първо място, умение да води 
разказ, изпълнен с емпатия. Не по-малко 
важен факт е, че пътешественикът-разказ-
вач и компанията му са българи (основно): 
е, не точно „българи юнаци“, а нормални 
българи като автора, който има всички ос-
нования да каже „моята Африка“.

Африка – тази лелеяна мечта на пъте-
шествениците открай време (спомних си 
тук дори една книга на Н. Хайтов от 1988 г. 
със заглавие „Африкански записки“, но тя 
е друга работа) – е обектът на тази книга. 
Романтично-красивата и жестока черна 
Африка на Д. Ливингстън от втората поло-
вина на XIX в. При срещата му с америка-

но-белгийския журналист и изследовател 
Хенри Мортън Стенли, който го издирва, се 
ражда и прочутата фраза „Д-р Ливинстън, 
предполагам“ – тя служи за заглавие на пъ-
теписа на Бакърджиев, а случката е описа-
на във встъпителната глава. Ако погледнем 
картата (ще отбележа в скоби – рисувана от 
автора, който е и художник на книгата, а да 
добавим и цялостното луксозно издание 
с нестандартен формат и приложение от 
DVD с 92 фотоси и филмът „Безумие в Зам-
бези“), ще видим маршрута: Истанбул (Тур-
ция) – Кайро (Египет) – Найроби (Кения) със 
самолет, след което идва същинското пъте-
шествие: Аруша (Танзания) и парка Серен-
гети – Занзибар и „вратата към Африка“ (т. е. 
центърът за износ на роби до края на XIX в.) 
– Индийският океан – Малави – Замбези (и 
естествено водопадът Виктория) – Ботсва-
на – Йоханесбург (ЮАР). Един маршрут, 
който предполага заглавието на книгата и е 
едно намигане към миналото на Африка от 
гледната точка на XXI век. Има и български 
намигания: вижте прекрасната гл. XIV, коя 
описва водопада Виктория и това напомня 
твърде много на Алеко-Константиновата 
Ниагара... Освен сладкодумието, може би 
една от ценностите на този пътепис е ези-
кът – странна смесица от външно негли-
жиран диалог, изпълнен с разговорни еле-
менти, жаргон, чуждици и пр., и прекрасни 
зарисовки на природни картини, географ-
ски обекти и хора. Излишно е, смятам, да 
питаме защо Петър Бакърджиев пише пъ-
теписи. Той се бил заканил, че след магията 
на Черния континент „всеки следващ обект 
би изглеждал бледен, сив и двуизмерен“. 
Мисля, че лъже.

Ето и книгите в раздела художествена 
проза. Започвам с единствения сборник с 
разкази и новели – „Изкушения“ („Лаген“, Ст. 
Загора, без год. на изд., но подозирам годи-
ната 2008-а) на Йордан Стоев. Старозаго-
рецът Й. Стоев е издал четири белетристич-
ни книги – сборниците с разкази „Цвете на 
земетръса“, „Пясък за папагалите“, „Трън 
в петата на дявола“ и романа „Заточени в 
рая“. Член е на СБП. Разказите и новелите 
в озаглавения твърде сполучливо сборник 
„Изкушения“ са обединени в два дяла: „Бе-
лег от милувка“ и „Драски и драскотини“, 
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като новелите присъстват главно в първия 
дял. По-обширните текстове като правило 
са и в началото на втория дял, а след това 
са кратки разкази, които се движат на ръба 
на фейлетона. Лично аз съм впечатлен от 
майсторската техника на автора в облас-
тта на късия, да го наречем вестникарски 
разказ. Тук ще посоча такива прекрасни 
образци, като „Бостанско плашило“, „Хубаво 
време, свинско“, „Певец на селската душа“, 
„Целунат от Бога“ и др., някои от които с 
великолепен „неочакван финал“. Особено 
важен в композицията на сборника е фи-
налният „Целунат от бога. Из апокрифното 
животоописание на един писател“, в който 
Й. Стоев демонстрира много добре овла-
дяна самоирония. Писателят Ив. Иванов, 
вече в зенита на своя живот и творчество, 
отива до София, за да получи дълго чака-
ната членска карта за СБП. Тук той се раз-
очарова, но далеч преди това в годините г. 
Марков ни казваше истините – надявам се, 
че Й. Стоев познава текстовете на г. Марков 
„Членуване в Съюза на писателите“ и „Ние 
те направихме писател“ от сборника му 
„Литературни есета“ (БП, С., 1990). Година-
та в разказа е 2007-а, а финалът е повече 
от добър: той е на гарата, съкрушен, вижда 
гълъбите с тяхната жестока и жалка съдба, 
осъзнава, че от това ще стане добър разказ 
и заспива кротко и щастливо като целунат 
от Бога. Столицата, капризите на цивилиза-
цията и всички неудачи са зад гърба му, той 
е в хармония със себе си.

Наративът в сборника тече както от 
първо, така и от трето лице, което говори 
за обиграност на почерка, владеене на раз-
лични техники на разказване. Разказите и 
новелите, особено от първата част образу-
ват цикъл – с общи герои, места и ситуации, 
кръжащи най-вече около едно заведение. 
При явната или привидна безсюжетност на 
някои разкази авторът залага на проследя-
ване на чувството, независимо дали е свър-
зано с жената, семейството, родината, при-
родата и всички онези незабележими на 
пръв поглед дреболии от бита, носещи нос-
талгия. Времето в разказите визира насто-
ящето (повечето от тях), но и недалечното 
минало („Хубаво време, свинско“), „когато 
Дядо Коледа имаше съмнителна репутация 

на идеологическо неориентирано старче 
с неясен произход, когато киселото мля-
ко още не се казваше Данон, Отвореното 
общество не се беше отворило, Европа не 
беше ЕС, а само един обикновен континент 
и по Коледа снежните преспи у нас стигаха 
до стрехите...“ Накратко – това е сборник, 
който ни демонстрира един утвърден и 
зрял белетристичен почерк, със своя физи-
ономия (исках да направя алюзия с неговия 
адаш Йордан Попов от „Стършел“, с който 
имат не само физиономична прилика, но 
нейсе).

Щом споменах за „Стършел“ и хумора, 
нека да погледнем и следващата белетри-
стична книга – това е романът „Провинциа-
лен херой или невероятните премеждия 
на един журналист и един папагал в залеза 
на тоталитаризма“ (ИК „Янита-ЯС“, 2011) 
на Дечко Николов. Авторът е познат на 
казанлъшката публика и почитателите си 
в региона основно като дългогодишен 
журналист в местния вестник „Казанлъш-
ка искра“, където, както казва той, работел 
„по безотпадни технологии“, т.е. едно нещо, 
което не става за карикатура, става на фей-
летон или разказ, и обратното. През 2001 г. 
Д. Николов отбеляза своята 70-годишнина 
с премиерата на романа си „Провинциален 
герой“ и изложбата „Карикатурна сергия“ 
на Чудомировите празници в Казанлък. 
Всяка година Д. Николов има около трийсе-
тина участия в международни национални 
изложби, като получава и редица престиж-
ни награди за карикатура.

Към романа. Подзаглавието на това лю-
бопитно четиво е „хумористичен роман“, а 
действащите лица са изведени по списък в 
началото на книгата, което подчертава ней-
ната драматургичност. Тук ще спра внима-
нието си обаче не върху формата, която има 
множество препратки към прекрасни об-
разци на този жанр (ще спомена само Илф 
и Петров), а върху нейното съдържание. 
Погледнато най-общо заглавието на кни-
гата може да обобщи качеството на голяма 
част от прозата в региона (а и във всички 
останали български региони) – какъвто 
хероят, такава и литературата. А „хероят“ е 
„провинциален“. Авторът се слива с него, 
крие се зад него, пародира, осмива, ирони-
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зира и самоиронизира. Можем да приемем, 
че текстът критикува т. нар. дисидентство у 
нас. Такъв е главният герой Иларион Нико-
лов (Лари). Интригата следва официалният 
ход на събитията от крайъгълната 1989 го-
дина, и по-точно започва с рождения ден 
на Лари – 14 юли, когато светът отбелязва 
200-годишнината от Френската револю-
ция, и завършва с прословутата „дисидент-
ска закуска“ на български интелектуалци 
с френския президент Франсоа Митеран 
(вече покойник) през есента на 1989-а, ко-
гато БКП се готви за 45-годишнината от де-
ветосептемврийския преврат (по това вре-
ме още революция). Какво се случва между 
тези две дати? Още на морето, където жур-
налистът почива със семейството си и отбе-
лязва своите 45 години, той купува един па-
пагал, който нарича Шенки и който започва 
да повтаря репликата „Долу Тодор Живков!“ 
Всъщност първоначално Николов го учи на 
„Тодор Живков е глупак!“, но неизвестно 
защо папагалът настоява за хард-версията 
с „Долу...“. Така или иначе следват доноси, 
акция на специалните служби, арест и куп 
простотии, които са се случвали на мнози-
на по време на т. нар. Перестройка. Това, 
което прави обаче от невзрачния провин-
циален журналист дисидент с международ-
на известност, е намесата на външни сили 
и организации. Следва издаване на негова 
книга с избрани фейлетони във Франция 
под заглавието „Четирилистни детелини“, 
протести и освобождаване. На финала е 
закуската с Митеран. Пътят към върха е 
открит. Романът завършва с Епилог, в кой-
то с Post Scriptum Д. Николов обяснява на 
читателите как се е стигнало до романа 
„Провинциален герой“: главният редактор 
на френското издание на „Четирилистни 
детелини“ моли видния дисидент Иларион 
Николов да опише събитията от послед-
ните месеци. Лари сяда пред машинката 
„Марица 12“ и описва премеждията на своя 
„херой“ („Херой“ бе по-експресивна дума, 
някак си по-силна, имаше в нея нещо от 
митологията.“). Последното изречение на 
книгата гласи: „Миришеше на 10 ноември...“ 
Много добър роман в категорията „хумо-
ристични романи“. А и нали е казано, че на-
родите трябва да се разделят със смях със 

своята история. Все пак колко по-добре би 
било да четем този роман по онова време 
– да кажем първите месеци след 10-и но-
ември 1989-а. Сега всичко това звучи като 
deja vu, нещо тривиално и блудкаво, въпре-
ки множеството находчиви ситуации и спо-
лучливи обобщения на образи. Трудно ще 
разсмееш българин, преживял ужасите на 
последните 20-ина години. Все пак Дечко 
Николов е оптимист и това ме радва.

Светлозар Радев – „Елементарна час-
тица“ (роман, кн. II, „Абагар“, В. Търново, 
2009 г.). Разбира се, изкушавам се да прера-
зкажа съдържанието, но няма да го напра-
вя, защото книгата е с безкрайно усложне-
но фабулиране, нерядко нелогични сюжет-
ни линии и измислени ситуации, често пре-
минаващи границите на действителността 
и навлизащи в иреалното. Част от разказа 
се води от Радой Стаменов – застраховате-
лен брокер (приемаме, че той е и репро-
дуктор на автора, в чието CV е записано, че 
е управител на застрахователния брокер 
„ЗП – Стрелец“ в Ст. Загора). Той се прави на 
частно ченге, за да разплете криминалето, 
докато останалите негови сподвижници на 
идеята за диелектризма, се подвизават на 
други фронтове. Някои измират необясни-
мо, но всъщност, оказва се, стават жертва 
на „мислещите“ електрони. Ето и още ха-
рактерни черти на този тип писане, което 
доближава текста до популярните романи: 
използване на криминален елементи в сю-
жета, на съспенс интрига, на научни хипо-
тези, древни философии, всичко, свързано 
с древната квазинаучна мисъл (в тази посо-
ка се сещам поне за две имена – Дан Бра-
ун и Людмила Филипова). Това ни навежда 
на мисълта за разликата между „висока“ и 
„ниска“ литература, но аз ще подходя пост-
модерно – романът не е нито едното, нито 
другото. Защото няма „високи“ и „ниски“ 
романи, а лоши и хубави. Този е по средата. 
Дори влезе в списъка на пролетната сесия 
с българска проза за наградата „Хеликон“ 
за 2010 г. Което също не значи, че е добър, 
нищо че с него се е ангажирало авторитет-
но издателство като „Абагар“ – В. Търново. 
Книга с претенции, но без редактор. (Това 
личи не само в тази книга, а и в редица дру-
ги, където липсват, редактори, коректори 
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всякакви технически лица.)
В този сюжетен диапазон са ми попада-

ли доста книги напоследък, което говори 
за тенденция, за мода. И за преходност. Все 
пак кое кара различни хора да прописват 
такива четива? Любовта към литературата, 
многото четене, но и „защото сметнах, че 
има какво да кажа“ – допълва Св. Радев. И 
още: „Освен това си поставих за цел в кни-
гата да има много и различни елементи – 
приключения, фантастичен и криминален 
момент, секс, любов… Включил съм в сю-
жета на романа и застрахователна измама. 
В подходящ вид съм представил и част от 
ежедневието и дейността на застрахова-
телния брокер“. Мисля, че находка в рома-
на е включването в началото на всяка глава 
на едни истории с лъвчета, играещи ролята 
на интро или мото, въвеждащи или обяс-
няващи индиректно следващата сюжетна 
нишка. Не е находка обаче преиграването 
с еротично-сексуалната гл. 24 (с. 29–44), 
която показва един от мъжкарите – Томас, в 
групов секс а ла Милър и Буковски. Изкуст-
вено въведени са и доста други глави (гл. 23 
с обира в офиса, напр.), защото авторът си 
е поставил за цел в романа да има всичко. 
Един роман е огледало на живота, но не на 
целия. Така или иначе той свършва. След 
финала пише „край“, но е ясно – финалът е 
отворен. Опасно отворен.

Следващият роман, както и предишни-
ят, е също част от романова поредица: Кн. 
4. „Царството на кривите огледала“ от 
сагата „Предградията на рая“ (ИК „Домино“, 
Ст. Загора, 2008) на Кънчо Кънчев. Това е 
един амбициозен проект, който д-р Тодор 
Шунанов от Ст. Загора е категоризирал като 
„Нови явления в литературния хоризонт на 
Ст. Загора“ (вж. книгата му „Публицистика“, 
ИК „Домино“, Ст. Загора, 2009, с. 119–128). 
Да видим. Ето накратко „досието“ на автора: 
роден е през 1946 г. в София в офицерско 
семейство. Баща му е първият директор на 
Астрономическата обсерватория в Ст. Заго-
ра. Завършва гимназия в Ст. Загора и атом-
на физика в СУ „Св. Климент Охридски“. До 
1984 г. работи в АЕЦ – Козлодуй, а след това 
– като компютърен специалист в Ст. Загора. 
В момента се занимава с издателска дей-
ност. Публикува четирилогията „Предгра-

дията на рая“: „Атомната воденица“ (2004), 
„Мадоната от кафе „Фиалка“ (2005), „Неиз-
живяното минало на един богаташ“ (2006) 
и „Царството на кривите огледала“ (2008). 
Явно това е книгата на живота му.

Засега ще се концентрираме само око-
ло четвъртия от поредицата – „Царството 
на кривите огледала“. Приключенията на 
Къбоков продължават и в четвъртия роман, 
структуриран в осем глави. Не знам защо 
му е било на автора толкова предговори 
да пише (не към четвърта книга), защо му е 
бил нужен този речник в края на книгата, в 
който намираме и прословутите абревиа-
тури ТКЗС, ТПК, ДВСК, СИВ, о.з, о.р. или таки-
ва имена като Памукчиев, Тито, Дзерджин-
ски... Мисля, че тези обяснителни текстове 
изнервят, показват някаква нервност и у 
автора. Романът е достатъчно добър като 
традиционна техника на разказ, умение за 
фабулиране, изграждане на плътни и за-
помнящи се образи, работа с езика, изграж-
дане на диалог и пр. Да отбележим като до-
бро постижение на К. Кънчев създаването 
на образцов бекграунд на действието: това 
като стилова характеристика означава ос-
вен жив диалог, внимание към детайла, 
още и използването на определено коли-
чество специална лексика – от жаргона на 
мутрите, на банковия сектор, от отделни 
социални сектори на живота, включително 
и партизанщината в политиката. И тук, как-
то в книгите на останалите автори, които 
проследяваме в този текст, основно място 
на действието е Ст. Загора, което е положи-
телно, ако на места не прозираше местният 
патриотизъм и провинциалната ментал-
ност, макар и ненатрапващи се. Ретроспек-
цията е също важен детайл в разкриването 
на преживяването на героите в този роман. 
Почти щастливият край ни дава основание 
да мислим за следващата, пета книга.

Един от последните романи, за които ще 
стане дума в този преглед и който излезе и 
най-скоро, е този на Йордан Атанасов – 
„Хамовото семе“ (изд. „Фабер“, В. Търново, 
2011). Както показва името му, романът е 
съвременна проекция на Старозаветния 
мит за Ной и неговите синове. Според биб-
лейския текст (Битие, VI–IX) след Потопа 
земеделецът Ной продължил да работи 



692 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Преглед

земята. Насадил лозе, после направил вино 
и като се опил, се съблякъл гол в шатрата 
си. Видял го синът му Хам и му се присмял и 
подиграл, не стига това, ами извикал и бра-
тята си Сим и Яфет, за да бъде сеирът пълен. 
Сим и Яфет обаче, засрамени, гърбом прис-
тъпили към баща си и покрили чреслата му 
с ленено платно. Като се събудил поизтрез-
нял, Ной благословил Сим и Яфет, а проклел 
Хам – да се скита той и семето му вечно по 
земята и да не намери мир и покой.

Й. Атанасов проектира върху скелета 
на старозаветния текст историята на един 
градинарски род от с. Драганово, Горно-
оряховско (в неговия разказ – Драгойно-
во; фиктивни са и имената на повечето от 
действащите лица, както и някои ситуа-
ции). Това е и селото на поетите – оттук са 
Ас. Разцветников, Вл. Русалиев, К. Зидаров, 
Б. Каменов, Б. Магът, но също и Г. Бонев, Р. 
Стоянов, Г. Христов, Г. Станев, Т. Дончев, П. 
Иванчев, П. Цонев – поет, дисидент, един 
от братята на автора на тази книга, както и 
мнозина още известни и по-малко известни 
творци. От Драганово са и родителите на Й. 
Атанасов, който иначе е роден в герман-
ския град Брауншвайг през 1943 г. Вече бли-
зо 40 години той живее и е свързал съдбата 
си с един друг поетичен град – Стара Заго-
ра. Освен с личното си творчество и посто-
янните пътувания до родните краища, той е 
и дал своя принос и преклонение към тво-
рците от Драганово и Стара Загора със със-
тавителството на две поетични антологии 
„Поетични гласове – Стара Загора“ (2004) и 
„Поетични гласове – Драганово“ (2005).

„Хамовото семе“ е роман за емигрант-
ството. Понякога си мислим, че българите 
не сме племе, склонно към към емиграция 
– в оня мащаб и авантюристично-открива-
телски дух като други народи. Историче-
ските факти сочат обаче друго. И причи-
ните при нас са конкретно-исторически 
– по-често, или социални – както днес, а и 
по времето, когато започва семейната сага 
в този роман – годините по време Втората 
световна война (но всъщност доста по-ра-
но – в самата зора на новия век).

Романът на Й. Атанасов е композиран 
като поредица от разкази на баща и негови-
те синове. Неговата гледна точка е по-осо-

бена – тя е обективистко-коментарна ос-
новно, но на места обективният тон отстъп-
ва на субективно-интимни разсъждения, 
смяна на повествователното време, което 
ни води на мисълта, че той е член на семей-
ството. Другите гледни точки са: на Цонко 
(бащата, Градинаря, Първият мъж в Семей-
ството), Христана – жена му, Йоан – първи 
син (непрокопсаника, авантюриста, вой-
ника от Чуждестрания легион, „невъзвра-
щенеца“, човекът, скъсал пъпната си връв 
с отечеството), Симеон (Сим) – втория син 
(еснафа, здравомислещия), Пенко – третото 
дете (политически затворник, репресиран 
от комунистическата власт, поет, човек на 
духа), Христо – четвъртия син (останал на 
село, водещ труден живот на провинциа-
лен черноработник). 

Разказите на членовете на семейството 
описват от различни гледни точки става-
щото в България в контекста на световната 
история от 1944 до днешни дни. Но преди 
всичко тези разкази сглобяват един общо 
взето традиционен „семеен“ роман, кой-
то жанрово Йордан Атанасов стеснява до 
„градинарски“. Иначе – роман за пътищата 
на българската емиграция, за оцеляването 
на отделния човек в рамките на Семейство-
то, на Тоталитарната държава и евентуал-
ната Демокрация след преврата от 1989 г. 
Наратив с особена топлота към съдбата 
на отделните герои и психологическа обо-
сновка на техните постъпки и жестове, кое-
то е лесно обяснимо с това, че един от геро-
ите на този разказ е самият автор; наратив, 
изграден като сглобен пъзел от фрагменти-
разкази на членовете на Семейството, кои-
то колкото и различни, имат за цел да ни 
покажат скритите механизми и трикове на 
прословутото българско „оцеляване“, но те 
носят едно друго послание – философско и 
етично.

Последният роман, включен тук, е на 
Николай Семерджиев – „Предания за 
Серкангер. Астрохолис“ (изд. „НЧ „Даскал 
Петър Иванов“, Ст. Загора, 2011). Книгата се 
издава със спечелен конкурс на Министер-
ството на културата, което само по себе си 
е оценка за нейните качества. Ще си при-
зная, че точно този тип фентъзи-романи не 
ми допадат особено, изглежда ми е минало 
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времето, а и робуването на прословутата 
теза за „високо“ и „ниско“ в литературата... 
Всъщност аудиторията на този тип романи 
е точно детско-юношеска, може би тази на 
„Хари Потър“ от Дж. К. (Джей Кей) Роулинг. 
Тогава най-общо може да отнесем книгата 
към фентъзито, което няма да е много пра-
вилно. Смятам, че по-подходящо би било да 
се обърнем към Хари Норман Търтълдоув 
– американски историк и плодовит писа-
тел, автор на исторически романи, фентъзи 
и научна фантастика, който е по-известен 
обаче е с творбите си от жанра алтернатив-
на история.

Така или иначе пред нас е поредният 
български вариант на роман в жанра ал-
тернативна история – историята на фик-
тивния исторически град Серкандер. И 
тук както в други исторически четива, го-
лямата история е разкрита през частните 
истории на отделни герои, главен от които 
е момчето Ким. Измислената география – 
пристанищните градове Серкангер, Гоар, 
Буларсум, Далгадер около Заключените 
морета, Спящите планини, островите Анси-
ер и Мелан, Тюленовите острови на прило-
жената и рисувана от автора цветна карта, 
наречена „Пътят на каравелата Дъждовен 
облак“, смътно напомнят на познати обекти 
и имена, като асоциацията с нещо позна-
то от книги и пътешествия през вековете 
продължава с историята на градове и хора. 
Характерното за младия читател любопит-
ство е задоволено по опосредстван начин с 
провокацията с нещо напълно непознато и 
явно фиктивно – като в приказка, легенда, 
мит, история, където фикция и реалност се 
изравняват в детско-юношеското съзнание.

Накрая, искам да спомена като литера-
турен факт и две книги на преводачите от 
испански Ботьо Буков и Виолета Бончева. 
Просто да отбележа техния труд, без да го 
коментирам, тъй като не съм испанист. Бо-
тьо е сред известните ни преводачи от ис-
пански. Последният автор, който е превел 
и издал в отделна книга е нобелистът Хорхе 
Гилен. Виолета Бончева също има опреде-
лени сполуки в преводаческата си дейност. 
Сега тя ни е представила „Съвременни мек-
сикански драматурзи“ – едно електронно 
издание на „Литернет“ – Варна, което съ-

държа пиеси от няколко мексикански пи-
сатели. Бих искал да им пожелая успехи и 
в бъдещите им начинания като творци и 
преводачи.

Владимир Шумелов

ЛИТЕРАТУРЕН ПЛОВДИВ – 2010
Годишен литературен преглед

ПОЕЗИЯ

Константин Каменов е единственият, 
който представя две заглавия (Прощал-
но пиршество. „Корени“, Пловдив, 2010; 
В търсене на собственото аз, ми... ти. 
„Корени“, 2010). Две непретенциозно из-
дадени книги, едната в нестандартен фор-
мат. Приемам жеста, въпреки конкуренция 
на пазара и нарастващите претенции към 
оформлението на книгата. В случаи като 
този, казваме си, важно е съдържанието. 
Оказа се, че то резнородно. Малко съм из-
ненадан от неумението да се отсее житото 
от плявата. Сполуките в отделни текстове 
подсказват, че може да се победи множе-
ството на декларативните стихотворения, 
на трафаретните рими и банализираната 
ситуативност. Особено ако се мобилизират 
редакторът и автоцензурата. Не зная защо, 
но понякога ме дразни пренатоварването 
на книгата с уточнявания и датировки, ви-
зиращи момента и мястото на написването 
на текста. Мисля, че книгата би спечелила 
при по-голяма пестеливост. И още: бих на-
правил от двете книги една – по-добра. Но 
няма съмнение, че авторът е човек, който 
отдавна флиртува с музата.

Признавам, че книги като „Сакрално“ 
на Розалия Н. Александрова винаги са ме 
затруднявали и като редови читател, и като 
професионалист. Ще се опитам да обясня 
защо. На първо място заради доволно по-
знат и често практикуван – импресивен 
– тип поезия, при който кратката форма и 
пришествията на почти безгранично отво-
рената асоциативност са априорно зададе-
на форма на поетическото. Те лесно могат 
да бъдат имитирани от литературно гра-
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мотната личност. В случая, разбира се, не 
иде реч за това. Книгата издава претенции 
за композиционна промисленост – обосо-
бени са четири цикъла (“У дома“, „Спирка 
на ветровете“, „В обхват“ и „Към дома“) – на-
кратко, пред нас е поетическа книга с ясни 
послания. В които домът е стожер. От него 
тръгва и при него се връща духът, символ 
на свободното, извънгравитационно жи-
веене на порива. Книгата дори дръзва да 
мисли за миналото ни, но деликатно, на 
места допуска интонации, издаващи па-
триотичност и историческа носталгичност, 
само че в силно лиризирането й поле те ни 
най-малко не се натрапват и не доминират. 
Сбирката изцяло потвърждава заглавието 
си, защото търси и намира своите сакрални 
територии. Сакрални идеи, избуяли върху 
ефирната телесност на лирическата импре-
сия.

В подобна стилистика е издържана и 
книгата на Емил Милев „Сънят на зву-
ците“. Бих казал, че първото впечатление 
се налага от особеното оформление, което 
буквално грабва окото. Тук звездно стили-
зираните страниции, визии на безкрайното 
нощно небе, и най-вече натрапчиво нала-
гащите се пунктири успешно конкурират 
текста. Успешно не означава непременно 
плодотворно. Струва ми се, че последните 
премного ангажират окото и го отклоня-
ват от словото. В известен смисъл позират, 
а при някои творби направо досаждат. С 
малко повече мярка идеята би работила 
по-успешно... А сега на текста. Авторът оче-
видно е човек, изкушен от експеримента. 
Това е видно и от графиката на стихотворе-
нието „Сънят на звуците“, дало заглавието 
на книгата, както и от „После дойде есента“, 
„Сцена“... И тук цялото се стреми да говори 
с апломба на цикъла, но едва ли компо-
зиционният код е най-силната страна на 
стихосбирката. Впрочем, той не е изведен 
и на съдържателно равнище. Любопитна 
за мен бе амалгамата от постмодернистки 
тип говорене и откровен, бих казал безза-
щитно откровен лиризъм. В началото кни-
гата разчита на няколко енергични, почти 
агресивни жеста. Става дума за по-големи 
като обем творби, които извикват спомена 
за традициите на експресионизма. Разбира 

се, изградени в духа на съвременното пара-
доксалисткото мислене, на ефектни обрати 
и литературни параболи. Постепенно кни-
гата става все по-лирична и смалява форма-
та. Не, не винаги. Защото и тук се забелязват 
дълбоко врязаните черти на Литературата 
– на литературната реплика, на ерудитско-
то препрочитане. Излишно е да обяснявам, 
че, подобно на „Сакрално“, и тези стихове 
живеят от пиршество на въображението и 
асоциациите; че има отказ от класическата 
форма в името на идеята да не се изобра-
зява, а да се внушава. Накрая, „Сънят на 
звуците“ може да се прочете като огромна 
поема. Дори графично книгата се стреми 
да слее отделните части в едно цяло. Нами-
рам някои от текстовете за изключително 
точни и сполучливи, други като че ли по-
вече позират и парадират, за да впечатлят 
читателя, но по-важното е, че след прочита 
оставаме с усещането за общуване с неспо-
койна натура. Нещо повече, заживяваме с 
представата за екзотична книга, за странен, 
физиономично присъстващ автор, изтъкан 
от противоречия, от неспокойствия, но и по 
своему романтичен, способен да признае: 
„влюбен съм“.

Тук ми се ще да направя малка стилис-
тична пауза и да споделя впечатленията си 
за „Молебен за любов“ на Геновева Цан-
дева. Няма спор, книгата е интересна, ус-
пешна, говореща на собствен език. Трябва 
да се знае, че е създадена в особена инто-
национна среда – в обкръжението на му-
зиката. Нещо повече – книгата мисли чрез 
музиката. Геновева е познато лице сред по-
етите с китара. Тя има безспорно присъст-
вие в общността, ето защо нейните текстове 
по един или друг начин са белязани от иде-
ята за публичност. За изпълнение. А това не 
може да не се отрази на стиховете. Преди 
всичко на тяхната ритмизираност, на тяхна-
та песенност. От това поезията и печели, и 
губи. г. Цандева е професионалист, тя знае 
цената на словото, знае и силата на музи-
ката, която може изрази повече от самото 
слово. Ето защо нямам намерение да вли-
зам в конкретика и обстоятелствени анали-
зи. Доброто тук всеки ще забележи и оцени. 
В желанието си да бъда поне мъничко по-
лезен, ще отбележа по-скоро проблемни-
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те страни. Като се започне от заглавието, 
премного протъркано между чаршафите 
на естрадата, и се стигне до общата поре-
дица от поетически трафарети, застинали 
скромно в отдавна прочетените страници 
на литературата ни. Вярно е, че в аурата 
на песента – на песенното изпълнение – те 
се възприемат по-несъпротивително и не 
дразнят толкова слуха, но на белия лист за-
качат окото подобно трънчета. Ето защо не 
искам повече да съднича. Бих посъветвал 
Геновева да издаде мъничка сбирка, не пес-
нопойка, в която, спасявайки се панически 
от музиката, стиховете зъзнат самотно и се 
изповядват по най-неповторимия от всич-
ки възможни начини – с гласа на душата.

Удивително е, че подобни интонации 
открих и в сбирката на Люба Панайотова 
„Удивление“. Доста от стихотворенията 
тук наистина звучат като текстове на песни. 
Няма нищо лошо в класическата ритмика 
и строфика. Тъкмо обратното, тази форма 
днес е мярка за майсторство. Но без съм-
нение и изпитание на фона на многолет-
ния и многохиляден опит. Очевидно Люба 
е поетична натура и нейната залюбеност с 
поезията заслужава нашето признание. За 
съжаление сполуките й в тази книга са зна-
чително по-малко в сравнение с несполу-
ките. Прекалено декларативно, риторично, 
някак стихотворски звучат повечето от тек-
стовете. Наивни и банализирани са много 
от римите; липсват оригиналните обрати и 
проблясванията на езика, които критиката 
етикира с клишето „съкровени поетически 
видения“. Отдавам това на липсата на опит. 
Може би и на недостатъчно школуване 
(четене) на съвременна поезия. Бих пре-
поръчал следващата книга да е в една тре-
та обем, но с истинско, вълнуващо слово. 
Убеден съм, че работата с вещ и търпелив 
редактор би помогнала на поетесата да от-
крие себе си. И преди всичко – да повярва в 
цената на думите.

Има две книги, които по своему се сго-
варят – „Обсерватория“ на Светла Ка-
раянева и „Влакове“ на Елена Диваро-
ва. Въпреки различните почерци и дори 
оспорващите се заглавия с имплицитно 
заложените в тях посоки. Може би защо-
то и в двете е кодирана типично женската 

нежност и тревога. Любопитни са опитите 
на поетесите да представят собствените си 
визии за литературата, с която са се засре-
щали. Следователно не бива да ни изненад-
ва присъствието на амбициозни жестове, 
при които литературата се самопрочита – в 
частност поезията чете поезия. С. Караяне-
ва като че ли е по-разноречива. В стихове-
те й откриваме реплики по адрес на едно 
странно лице – да го наречем политическо-
то лице на историята. И към самата исто-
рия, готова да поучава и утешава. Вчастност 
към свещената история, чиито сигнали мо-
дерният човек отдавна е свикнал да улавя 
чрез посредничеството на литературата. 
Накратко, „Обсерватория“ е колоритно със-
тавена, неравноделно композирана кни-
га. В нея има закачливо-горчива ирония с 
оригинални хрумвания (“Особености на 
националната кухня“, „По повод национал-
ния празник“), „филологически“ протубе-
ранси в стил Ивайло Иванов (“Свещеният 
на дедите“), силно експресивни, експери-
ментиращи с езика и образността стихове 
(“42 градуса С“, „Ечмик“), поетично отиграни 
сюжети, свързани с обикновените неща в 
живота (“Неделното момиче“, „Старият са-
тир“, „Господ и футболът“), след които за миг 
можеш да докоснеш небето, както и кра-
тички импресивни стихове и миниатюри. 
Откриваме и класически построени сти-
хотворения с кръстосана рима, но тук по-
претенциозният читател и особено профе-
сионалистът биха поспорили сериозно на 
тема сполука... Иначе книгата е интересна и, 
което е по-важното, провокира желание да 
опознаем автора, който е успял да прикове 
вниманието ни и да ни каже няколко много 
важни неща за това как чете и препрочита 
миналото и настоящето във всевъзможните 
им превъплъщения.

“Влакове“ на Елена Диварова, за раз-
лика от „Обсерватория“ на Светла Караяне-
ва, провокира представата за движение по 
хоризонтала, а не по вертикала. Идеята за 
пътуването на човека, по-вярно на негови-
те мисли, сигурно е стара колкото самия 
човек. Да се стреми към хоризонта и към 
звездите е негова съдба. Вече споменах, 
че между книгите на двете поетеси проти-
ча любопитен диалог. Ще подскажа само 
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една от многото възможности – ако за база 
бъдат взети двете почти едноименни стихо-
творения: „Влакове“ на Диварова, и „Влак“ 
на Караянева. Интерпретацията на Светла 
е неспокойна, провокативна и, не на по-
следно място, заядливо актуална – заради 
едрата униформена гръд, която проверява 
поредната ни редовност, хубавото влакче 
от „баба Европа“, „трудните прозорци“, при-
иждащите детайли-фрагменти от нашето 
пътуване-живот и самите нас, „остарели 
деца, /забравили къде пътуват“. При Еле-
на влаковете са проекция на времето, на 
„еднопосочното чувство“, на безвъзвратно 
отминалото и спрялото време. Може оба-
че да се намери и още по-оправдан повод 
за диалог, ако вместо въпросните заглавно 
сродни стихотворения биват съпоставени 
„Гара“ на Светла и „Влакове“ на Елена, или 
„Неделно момиче“ на Светла и въпросното 
стихотворение на Елена. А защо не „Недел-
но момиче“ и „Часове“ на Диварова. Книгата 
на Елена издава повече вглъбеност, съсре-
доточеност, докато тази на Светла обича 
да предизвиква, да подлага на изпитание 
нерва ни за живот. Ето защо „Влакове“ е и 
по-лиричната книга. На места и по-роман-
тичната, по-интимната. Но и тя понякога 
не издържа на изкушението да бъде недо-
изказана и импресивна. Страхувам се, че и 
при Елена, когато на сцената се явява кла-
сическия римуван стих, словото някак се 
изплъзва между върховете на пръстите. На 
места ми се стори, че чувам отгласи, позна-
ти интонации от стиховете на големи поети 
(на Далчев и Борис Христов, например). 
Това може да е станало случайно, подсъз-
нателно, но може да е и съзнателно търсен 
нюанс, и ако е така, ще трябва да признаем 
още едно качество на Диварова – умението 
й деликатно да „дописва“ (продължава) по 
свой начин традицията. И накрая – Ел. Ди-
варова е интересен, талантлив автор, който 
признава, че цял живот се учи да говори на 
различни езици. Едно е сигурно, езикът на 
поезията е станал част от нейната природа 
и тя умее не само да говори на него, но и 
да накара другите да слушат. Намирам за 
особено сполучлив края на стихотворени-
ето „Езиково обучение“ и двукратното пов-
торение на отрицателната конструкция „не 

съм, не съм...“. Да, вероятно този е пътят към 
себепознанието и истината – преди да раз-
берем какво сме на езика на другия, тряб-
ва да прозрем и признаем какво не сме на 
собствения си език.

На път към алманаха „Нощ на учените в 
Пловдив 2010“, ще надникна и в книгата на 
Стоян Терзиев „Устоимо“. Заглавието за-
държа вниманието ми, защото днес рядко 
и трудно се говори за устоими неща. Това 
дори не е модерно. Животът се променя, 
ние се променяме, пременят се общество-
то, държавата, всичко е относително, наро-
дите си общуват през оградата на довче-
рашните си вражди, изобщо няма време да 
се занимаваме с устоимото. В този смисъл е 
интересно да разберем кое кара автора да 
си мисли за устоимите неща. Ако очаквате 
категоричен отговор от книгата, няма да го 
получите. Тъкмо обратното, заглавието „Ус-
тоимо“ в известна степен подвежда, защото 
не се свърза само и единствено с предста-
вата за устойчивост, сигурност, а търси про-
екции в екзистенциалното пространство 
на самоосмислянето – на питането мога ли 
да устоя и струва ли си да устоя. Може би 
тук някъде се крие кода... Иначе книгата е 
въплъщение на релативистичния тип ми-
слене. На парадоксите и недоизказванията. 
На странните, личните и оспоримите неща. 
Какъвто е примерът с едноименното сти-
хотворение „Устоимо“ – „А мислите ми / все 
по твоите устни / устоимо лепнат“. Или във 
„Видение“ – „Толкова си бледа. / Чак птици 
хвърлят сенки / по лицето ти“. Това ми дава 
повод да мисля, че в кратките, интимно из-
разени форми се крият сполуките на тази 
книга. В тях мигновени проблясвания на 
мисълта и въображението докосват неви-
дими струни. Карат читателя да преоткрива 
и разчита собствената си чувствителност. 
Чудесно е, когато изкуството говори вмес-
то нас. Когато ни изпреварва и изговаря 
отдавна преживяната ни същност. Ето защо 
вярвам, че тези малки форми са нещо по-
вече от „хрумки“. Афористично-асоциатив-
ните реакции на автора наумяват спонтан-
ните прегъвания на лист хартия, при които 
ни води усещането, предчувствието, а на-
края се удивляваме на формата и нейните 
послания, защото не сме подозирали, че 
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съществува... По-различно е присъствието 
на стихотворенията извън зоната на ми-
ниатюрата. Тяхната многословност, дори 
когато е съзнателно търсена, не винаги е 
достатъчно оригинална и оправдана. Не, 
не съм против „офисните“ сюжети и проза-
та на електронното общуване. Нито против 
опитите на постмодерна да надникне отвъд 
хоризонта на прозаичното и баналното, за 
да го направи по-естествено и близко. По-
литературно. Но не съм съгласен, че „тавана 
на мислите“ е оригинален образ, по-скоро 
е клише, предсказуема конотация, да не 
говорим за „отсенки призрачни ме плашат“, 
„салона на чувствата“, „силуетите на моите 
жени“ и т.н., защото това си е публицистика. 
Съзнателното й въвличане и преекспони-
ране разчита на други кодове, за да стане тя 
разпознаваема, да се възприеме като вто-
ричен литературен жест. В случая мащабът 
си остава едно към едно. Продължавам да 
мисля, че попаденията на Стоян Терзиев са 
в кратките неща – зад тях стоят планини от 
думи и видения, които всеки сам може да 
открие. Ето един чудесен пример: „От думи-
те обичам те / само „о“ виси изящно / на ухо-
то ти“ (стих. „О“). Същото важи за „Азиатски 
залез“, „Акварелно“, „Сънища“ и др. Но не и 
за „Все още...“, в което „узрява есента“, в очи-
те на жената има „слънчеви петна / и обла-
ци дъждовни“. Въобще по-голямата форма, 
с някои изключения, е сериозно изпитание 
на С. Терзиев. Въпреки това смятам, че е 
издал талантлива книга, която успешно от-
стоява каузата на поетическото и може да 
вербува съвременния читател за нея. Не-
зависимо от почти необратимите промени, 
настъпили във въпросния читател през по-
следните години.

Не крия, че разтворих с огромен инте-
рес и очакване алманах „Нощ на учените в 
Пловдив 2010“ и че се разминах с очаквани-
ята си. Не, не казвам, че е за лошо. Просто 
това е друг вид издание, което изглежда до 
момента не можех да си представя. Оказа 
се, че има и такова. Идеята е похвална. За-
щото изкуството е навсякъде. Необходимо 
е на хората, посветили се на сурови и труд-
ни професии като медицината например. 
Имам специално отношение към творците 
лекари. В годините на така наречената бур-

жоазна България преди Девети септември 
няма отчетливо професионализирана писа-
телска общност и част от най-талантливите 
ни автори са медици, юристи, инженери. В 
алманах „Света гора“ имаме специална ру-
брика „Диагнози“, която се списва от трима 
лекари от Варна... В алманаха на пловдив-
ските учени има и филолози, и биофизици, 
но лекарското съсловие доминира коли-
чествено. Смея да кажа – и качествено. По-
езия, изобразително изкуство, фотография 
са достатъчно представителна и отговорна 
територия за изява. Вярно е, че визуалните 
текстове са далеч по-впечатляващи в про-
фесионално отношение в сравнение със 
словесните, но това са дадености, които 
няма как да променим. Така или иначе ал-
манахът има албумен характер, той е по-
скоро форма за онагледяване на едно раз-
нородно и талантливо присъствие, откол-
кото концептуална структура, която желае 
и може да говори сама за себе си. Ето защо 
аз не бих го коментирал като концептуа-
лен тип издание. По-важен е самият факт 
на неговото съществуване. По-точно актът 
на артистичното оповестяване, благодаре-
ние на което пловдивчани ще преоткрият 
своите съграждани, ще намерят нови хора 
зад познатите лица. И, не на последно мяс-
то, добрата полиграфия осмисля идеята за 
съставянето на подобни книги. Защото тук 
презумпцията за представителност е част 
от популяризаторските амбиции и наисти-
на оправдава усилията да се присъединиш 
към пренаситеното и доста претенциозно 
пространство на периодиката, за която па-
норамният образ на културата е въпрос на 
концептуален избор – въпрос на редактор-
ска политика и стратегия. Аз не зная дали 
това е пръв или единствен опит, но дори да 
става дума за прецедент, бих повторил още 
веднъж същото по повод този алманах. На-
дявам се той да има своето продължение.

Сава Василев

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРОЗА И КРИТИКА
   
Димитър Атанасов. „Тарпани“. С., „Ко-

либри“, 2010.
Димитър е написал роман, който е про-

зрение за света, той е повествование, пъл-
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но с метафори, които като билки лекуват 
душите ни, той е мълчанието на един автор, 
влязъл в ролята си на кон, за да спаси ду-
мите, защото каква работа са свършили те 
– тези думи, след като словото е откъснало 
човека от природата и животните, вместо 
да ги върне при тях. 

Има мълчание в романа. Мълчащият 
кон има по-светла душа, отколкото говоре-
щият човек. Единствено човекът е отделил 
раждането и смъртта като различни про-
цеси, за да означи времето – природата ги 
слива в цялостен кръговрат, превръщайки 
ги в едно мощно дишане, каквото е диша-
нето на конете, разтворили ноздри над 
умиращото конче. 

Макар че е разказ за съдбата на коне, 
този роман не е анималистичен, защото е 
сътворен обратът – конете са хората, а чо-
веците дори не са достойни да бъдат жи-
вотни. 

 „И даде човекът имена на всички доби-
тъци и небесни птици и на всички полски 
зверове“(Бит. 2:20). Така Господ е отредил 
правото на Адам да назовава. Романистът 
е вече сигурен, че назоваването не е доста-
тъчно, ако не обичаш, то само потвърждава 
„несъвършените сетива“ на човека. Назова-
ването ни пречи, защото създава илюзията 
за божествената ни природа. То е измества-
не, защото преставаме да сме любопитни 
към това, на което сме дали име, тъй като 
вече ни е достатъчно самото име. 

Така ми се прииска да докосна автора, 
да го помириша и да изцвиля като кон, за-
щото пожелах онази дивота, чрез която се 
чувствам добър. И въпреки това осъзнавам, 
че не съм в нещата, а в името, което те но-
сят. Може ли да се върнем там, където име-
то все още го няма?

Ъгъл няма в този роман, защото мис-
тиката на конете е свързана с кръга, онзи 
тайнствен кръг, който е между реалността и 
видението. Космосът разпъва Млечния път, 
но в земното пространство той е кръг като 
„млечна утайка на мъгла“, в която истините 
се появяват само като мигновения, а обра-
зите като пречистващи сънища.

Разбиращо е, че в първата част на ро-
мана има само няколко изречения, които 
започват с „Р“. Много пестеливо е ръмжене-

то на словото, няма и кон, името на който 
да започва с този звук. Изчистено е изцяло 
усещането за хищничество. Във втората и 
третата част тези изречения са по-активни 
и обикновено започнат с „работата“ – дума, 
която е загубила градивното си значение за 
герои като Цакаляна. Изглежда по отноше-
ние на природата и животинския свят, кой-
то я населява, тази дума е вече проклятие.

Димил Стоилов. „Дългият бегач на 
любовни разстояния“. ИК „Хермес“, 2010.

Димил е създал романа „Дългият бегач 
на любовни разстояния“ с няколко пре-
дизвикателства към българското епическо 
пространство – откриване на соцобщество-
то чрез динамиката на студентския живот, в 
който навремето се позволяваше омесване 
на различни националности; пренасяне на 
научните открития в сферата на естетич-
ното, така че да се означат човешките пре-
живявания и емоции; осмисляне на Изтока 
чрез практиката и философията на сексу-
алното. И всичко това прави изненадваща 
картината на тоталитарното битие.

Има в романа самопречистваща иро-
ния, романтика на числата и математика 
на емоциите, но сборът от характери не се 
оказва равен на броя на самите характери. 
Идеологията брои главите на хората, но не 
и сърцата, поради което мащабът на живота 
изглежда като голяма вълна, зад която няма 
океан. Моментите в епическото простран-
ство на романа не са заключени в сюжета, 
защото в соцобществото имаше събития, но 
всички те бяха означени под знака на свет-
лото бъдеще – великият сюжет на илюзии-
те. Писателят е съблазнен от фрагментите, 
защото в тях е утаено това, което остана не-
видимо за идеологията... Игнат е религиоз-
ното име на героя, знаково определен като 
очакващия добрите гости, за да са светли 
годините на живота. Но как да посреща 
човек, на когото бонбонките за почерпка 
са разпилени още в детството... Любовни-
те разстояния в романа са всъщност пъту-
ването между тялото и душата. Източните 
сексуални техники на героя Басам са част 
от философия, която изисква друго време и 
друго отмерване – в обществото на ХХ век 
числата и стрелките са заменили тънката 
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струйка на пясъчния часовник, по която 
бавно са се спускали желанията.

Иван Д. Христов. „Територии на 
духа“. „Екобелан“, 2010.

Иван не търси толкова критичност, кол-
кото се стреми чрез словото си да съпре-
живее литературата. Не спъва конете на 
мисълта си в термините, а чисто и необре-
менено отваря светове, защото по родова 
линия доста любопитни очи са били отво-
рени преди него, та са го научили да оставя 
окото си не в пълните житници, а в житото 
за сеитба.

В есето „Неповторимият мъдрец“ Иван 
Д. Христов посочва една мисъл на Николай 
Хайтов, че в творчеството си всеки писател 
трябва да има такъв текст, който да е като 
локомотив, „да тегли останалите вагони“. 
Такива локомотиви в книгата на критика са 
статиите за Пенчо Славейков, Н. Хайтов, П. 
Атанасов и Панайот Апостолов. 

Ако погледнем авторите, чието твор-
чество е интерпретирано от критика, ще 
видим, че те преобладаващо са от Пловдив 
и Пловдивския край, но той е написал така 
словото си, че да нямаме усещане за реги-
оналност, защото „териториите на духа“ са 
отвъд указателните табели за селище.

Наглед трите части на книгата нямат 
връзка помежду си, тъй като разделят про-
за, поезия и краезнание, но те са в една 
невидима съотносимост, която може да 
бъде обяснена чрез описанието на „Родоп-
ската сватба“ от Панайот Апостолов. Ако 
на сватбата булката е грешна, стопаните 
се обръщат към всички домашни животни, 
към хората и към космоса, защото никой 
не трябва да пострада заради един. Така е 
и в литературата, която е жив организъм, 
при който чрез греховете на един се мисли 
праведността на друг. Въпросът е към кои 
е критикът? Иван Д. Христов е намерил от-
говора.

Стефан Памуков. „Слабата броня на 
класика“, 2010.

С второто издание на писмата на Ел. Пе-
лин Ст. Памуков отново се проявява като 
забележителен и добросъвестен текстолог, 
а с въведението си към книгата, което мога 

да сравня с биографичния очерк на Пенчо 
Славейков за А. Константинов, той ни даря-
ва с проникновения за света на писателя.

Текстологичните и културно-историче-
ските коментари към почти всяко от пис-
мата съставляват фактически една пълна 
биография на писателя, защото те не само 
възстановяват житейската ситуация, но 
съвсем съзнателно предпазват от прибър-
зани препратки към художествените тек-
стове, така че личността Димитър Иванов 
да не влезе в сянката на твореца Ел. Пелин. 
Писателят пази интимния си свят, за да не 
бъдат обяснявани чрез него творческия му 
инвенции. Според него „никакви върховни 
литературни интереси не изискват“ подоб-
но пренасяне. Прави чест на Ст. Памуков, че 
се съобразява с тази нагласа на разказвача.

Едва ли има творец у нас с такава прос-
тота и яснота на общуването и същевремен-
но с толкова страхове да не бъде обсебен. 
Напомняйки на увлеклите се в себелюбие, 
че се водят от „едно особен род недобро-
качествено честолюбие“, той самият не се 
счита за предпазен от него. Но го проявява 
само, за да напомни на другите да не губят 
мярката по отношение на създаденото от 
него.

Фактите в писмата са пестеливо използ-
вани от Памуков, защото той не цели чрез 
тях да засили документалната представа 
за живота на Ел. Пелин, а да открои него-
вия спонтанен живот. За епистоларния му 
подход текстологът отбелязва: „Той бърза 
да изкаже само тая мисъл, която в момента 
владее съзнанието му, без разлика дали е 
значима или не“. Спасителното е, че такова 
спонтанно вдишване и издишване на ми-
сълта и емоциите не може да бъде абсолю-
тизирано като мярка за човека и в този сми-
съл печели човека.

Ако е безспорно, че бомбардирането 
на София на 10 януари 1944 г. е трагедия и 
„всички се разпръскват като пилци насам-
натам“, то писмата на Ел. Пелин, напуснал 
със семейството си столицата, показват кол-
ко дълбоко българската интелигенция се е 
сраснала със София, така че никакъв чар на 
провинцията не може да я замени. Една пре-
красна тема, която Памуков само загатва.

Намирам, че е много сполучливо ме-
тафоричното заглавие на книгата „Слабата 



700 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Преглед

броня на класика“, но приемам за крайно 
твърдението на Памуков, че „безшумно и 
мълчаливо Ел. Пелин се слива с масата и 
неделим от нея, стоически търпи неуреди-
ците на битието“. Макар и в отделни писма, 
бохемството на писателя го оразличава от 
масата.

Антон Баев. „Иван Пейчев. Романтич-
на формация. Романтически мотиви“. 
Център за универсални медии. Пловдив, 
2010.

Авторът – начин да видиш света. Тази 
възможност поражда преданността на кри-
тика към него. Отдавна, от времето на Кр. 
Генов, не е издавана книга, която с такава 
приповдигнатост на духа да преследва иде-
ята за романтичното в литературата и осо-
бено в творчеството на един автор. Вярно 
е, че западното литературознание прока-
ра удобни термини за гравитирането към 
хронологично определеното направление 
и освобождаващата сила на романтиката 
без времеви граници и брегове, но едва ли 
има по-голям риск в литературознанието 
от това да се разпъва романтичното като 
своеобразно помиряване на творческата 
енергия и социалния опит. Ан. Баев обаче е 
убедителен.

Нищо не е толкова опияняващо от ми-
сълта, че дадена идея или концепция се 
сбъдва чрез тълкуването на поезията. Съз-
даването обаче на „легендарно-биографич-
ния модус“ на поета, така че лириката да се 
мисли като пряка функция на този модус, е 
дело опасно. Още повече, че легендите на 
поетовото поведение са повече жестове, 
макар и съдбовни. Действително критикът 
доказва, че жестовете са най-трайното из-
мерение на една личност и култура, но те 
си остават само орнамента, а не цялостта. 
Ан. Баев обаче има способността да дър-
жи мисълта ни в гранична позиция и всяко 
намерение да отречем идеята му потъва в 
удивлението, че може да ни съблазни.

Точността при Ан. Баев е и отговорност. 
Той не привнася чуждите литературовед-
ски идеи, за да обяснява поета Ив. Пейчев, 
а само ги използва като светлина, която му 
е необходима да види скритото послание. 
Дори там, където ползва плътно позната 

вече теза, както за лирическите кодове, той 
съумява да я огъне в полза на романтична-
та формация.

Онова, което най-много ни примамва в 
книгата на Ан. Баев, е неговата сърцатост, 
начинът, по който преживява поезията на 
Ив. Пейчев. Това не е книга – това е възкре-
сяване на един поет.

Наслояването на отделни мисловни и 
емоционални пулсации определя и крити-
ческия стил на Баев. Книгата би изглежда-
ла дори накъсана, фрагментарна, поради 
множеството отделени части, особено при 
характеристиката на мотивите, но по този 
начин критикът запазва сетивната приро-
да на възприятията ни. Запазва си правото 
да не казва всичко, така че да сме с него и в 
словото, и в мълчанието.

Антон Баев. „Victor Bulgari“. Център за 
универсални медии. Пловдив, 2010.

Баев има свой характерен стил на писа-
не. Читателят усеща как фразите се почук-
ват една друга като живи същества, които 
тепърва ще градят отношенията си. Ето 
защо читателят има постоянно чувство за 
незавършеност, което непрекъснато го сти-
мулира да чете.

Ако книгата е съставена от текстове 
различни по своя сюжет и характер, обеди-
нява ги не композицията, а перспективата 
на идеите, вложени в тях. Затова не е било 
необходимо авторът да влага рамкираща-
та теза за търсещия своя произход Щефан 
Нойман. Западът и Балканите се оглеждат 
един в друг – за подобно оглеждане не е 
било необходимо да се търси външен бе-
летристичен механизъм. Съшит с конци е 
финалът на тази чудесна книга – откровено 
пособие за първокласници.

Естетиката на сравненията е изключи-
телно въздействаща в творбите на Баев. Ав-
торът не ги използва толкова често, но там 
където ги сложи, те са толкова колоритни, 
че от акцентиращи образи се превръщат в 
своеобразен разказ в разказа. Например 
„Беше едра жена, червендалеста и налята 
като салкъм през септември“. Не е лесно и 
да си читател.

Влизането в опасните зони на битието – 
там, където са скритите предразсъдъци, не 
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може да се случва без чувство за хумор. Ху-
бавото е, че Антон Баев владее прекрасно 
чистата тъга и кристализира болката, както 
е в разказа „Ябълките на Фехим“ и съще-
временно може да бъде разточително иро-
ничен или раблезианско-остроумен като в 
„Рядко щастие“. Темите намират автора си и 
му помагат да се чувства уютно в различни-
те си лица. 

Владимир Янев. „На границата с без-
граничното“. „Макрос“, 2010.

Вече вярвам, че Вл. Янев е орисан за ли-
тературата. Мисля си, че не познавам друг 
човек, който така добре да олицетворява 
нейната многоликост. Стилът му в книгата 
„На границата с безграничното“, проявяващ 
се във фрагмента, не граничи вече с нищо, 
освен със свободата си.

Любовта към думите, която Владо с така-
ва всеотдайност изразява, не му позволява 
да ги дели на ниски и високи. Той с еднаква 
лекота ще каже: „Ряпа да ядат специалисти-
те“ и „Нямаш ли поет, 
не съществуваш!“

Ако търси мъд-
ростта у другите, то е 
защото вече знае, че 
сам трябва да се иро-
низира, за да се спа-
си от съблазънта на 
поученията. Впрочем, 
ако има нещо, което 
Вл. Янев мрази, то са 
именно поученията. 
Затова вижда литера-
турата извън тях. „До-
брият писател не е бог и не настав-
лява... Не те учи как да живееш, а се 
научаваш“.

Достойнството има не само 
етична, но и естетическа мяра при Вл. Янев. 
Ето защо като критик той изповядва, че жи-
вее „с плахата надежда, че ако не друго, то 
моите разкази ще възбудят разказите на 
другите за други достойни хора и достойни 
книги“.

Изповедността при Вл. Янев в тази книга 
е пределната откровеност на читателя. Ин-
тимността в случая е излишна, защото под-
бужда суета.

„Моят проблем са думите“ – изповядва 
Владо Янев. Може би тъкмо затова те не са 
проблем на читателя му. Краткостта им ни 
оставя в радостта от смисъла.

Историите са като скъпоценни камъни 
във фрагментите на Владо Янев. Той обича 
да разказва истории и да прави сюжети. 
Един молив ще вземе и от него ще направи 
история за човек.

Радостта от съществуването на Вл. Янев 
е искрено породена в нас. Но тя е подбудена 
и от неговата съзидателна хаотичност. Ето 
защо само той може да измисли изречение-
то „Истинската Идея не се нуждае от Органи-
зация. Организацията е лъжа – колкото по-
съвършена и по-мощна, толкова по-вредна“. 
Позволете ми да разпилея думите си, за да 
остана верен като читател на патрона си.

Владимир Янев. „Анекдоти и истории 
от Древна Гърция“. С., „Летера“, 2010.

Ясно е, че с тази книга Вл. Янев търси 
тържеството на анекдота пред вица, който 
е господар на днешното съзнание. Това си 
е нов „Рибен буквар“. С тия вицове остър-
гахме душите си, време е да ги възкресим 
чрез благостта на анекдота.

Натровени сме от съвре-
менност и изострени от ско-
ростта на днешната цивилиза-
ция. Човеко, спри в оазисите на 
тази книга и ще чуеш отговора 
на Тукидит на въпроса: „Какво е 
неповторимото в историята?“ 
„Че се повтаря“. Тогава закъде 
бързаш човеко?

Елексир е словото в своята 
краткост, но още по-приятно 
е, когато видиш скритите му 
лица. „Попитали Анахарсис: 
„Кой кораб е най-сигурен?“. – 

Изтегленият на сушата – отговорил мигом 
скитът“. Какво са днешните ни градове, ако 
не кораби, изтеглени отдавна на сушата и 
забравили мириса на пътуването. Останала 
ни е илюзията за сигурност.

Неизбродими са пътищата на тази книга. 
Не знаеш откъде ще изкочи заека. Разпътна 
жена обвинила Аристип, че е бременна от 
него. „– Това е все едно да преминеш през 
гъст трънак и да кажеш – ей онзи трън ме 
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убоде! – находчиво отвърнал той“. Не се 
знае, читателю, дали просто ще се убодеш 
от анекдотите в тази книга, или ще се по-
чувстваш бременен. В никакъв случай оба-
че няма да се усетиш обременен, защото ще 
те води усмивката на Вл. Янев.

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 зачу-
дих 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 значи-
мостта на разглежданите книги. Поезията в 
тази книжна е много силна – скритата жара-
ва на чувствата в стиховете на издателката 
Божана Апостолова, успокоените тайнства 
на духа и любовта в съзерцателя Алексан-
дър Белчев, младото вино на мечтаещата 
Ева Пацовска, игривата ирония на Мария 
Донева и прекрасните преводи от китайски 
и турски поети... Прозата е дразнителят в 
тази книжка. Очаквах за Атанас Липчев да 
има не само критически текст, но и негова 
творба, с което да се ознаменува паметта на 
скоро починалия писател. Изненадан съм 
от връщането на една стилизация в проза-
та, позната ни от 30-те години на ХХ век, тук 
осъществена от Иванка Денева в разказа 
„Пътеки на сърцето“ – езикът ми прозвуча 
романтично, като песен, любувах се на из-
вайването му, на хубавата му ритмика – като 
в сладък, протяжен разговор. Краткият раз-
каз на Ангел Веселинов „Случка в планина-
та“ е чудесен – открива магическия свят на 
торлаците, в който като в женско циганско 
гледане 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 крити-
чески бележки за художници и поети книж-
ката представя културния живот в Добрич, 
за да сближи света на различните изкуства 
и да опровергае главния редактор, заявя-
ващ 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

Валентин Чернев • Отговорност 
пред словото

„Стено“, Варна, 2010

Поетът е съблазнен да пише критика, 
воден от една вътрешна потребност да не 
мълчи, когато се извършва престъпление 
към словото и когато трябва да сподели 
красотата, сътворена от други. В книгата 
са събрани резензиите и полемиките на В. 
Чернев, писани в раз-
лично време с оправ-
дано самочувствие и с 
характер. Повечето от 
критичните бележки 
са свързани със силис-
тренски автори, но тъй 
като поетът не е мо-
гъл да остане безпри-
страстен съм цялост-
ния културен живот на 
града, той е посветил 
текстовете си не само 
на поезията, но и на 
живописта, скулптурата, историята, театъ-
ра. В. Чернев е блестящ полемист и точно 
като такъв той е необходим, защото няма 
милост към бездарниците и счита за пре-
стъпление небрежността и липсата на до-
бра селекция, когато трябва да се съставят 
поетически сборници, какъвто е алманах 
„Реката“. От тези статии човек има какво да 
научи, но мен лично ми допадат текстовете, 
в които има повече споделеност, каквито са 
бележките му за стихосбирката на Ивайло 
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Терзийски „Сълза под крило“, или концепту-
ален сблъсък, какъвто е спорът му с поета 
Ив. Овчаров в „Бомба със закъснител“. Тук В. 
Чернев е повече себе си, докато в другите 
рецензии и статии се прикрива зад често 
използваните цитати от известни критици 
и творци. Вярно е, че критикът носи факе-
ла, но не бива други да му палят огъня, при 
условие че има достатъчно огън в себе си.

Радослав Радев

Валентин Чернев • Сънувам, че 
живях

Силистра, 2010.

Харесвам поезията на Валентин Чернев 
и ми е хубаво, тъй като не си задавам въпро-
са защо. Просто влизам в един свят, в който 
интелектуалното отиграване на митологич-

ните и християнските 
сюжети и символи не 
е самоцелна начете-
ност, а преживяване, 
понеже духът на по-
ета не познава хроно-
логични граници, тъй 
като той сее душа там, 
където е нероден. 
„Може би това, че съм 
бъдният ден / на века, 
който вече отмина / 
и че „днеска“ е свет-
лото бъдеще в мен / 

на онези далечни години?“ (стих.„Страх“). 
Магически стих, завършващ с въпрос, той 
като този поетически ребус е неразрешим – 
поетът може да е другар на Марк Аврелий, 
тръгнали в разговор по лунната пътека на 
река Дунав („Над Дунав е светло като ден“) 
и това да е по-истинско от настоящата ре-
алност, в която „измислено е всичко! / Сам 
поисках / животът ми да бъде час след час 
/ един измислен сън“ („Измислица“). Това 
поетическо пътуване извън времето, ма-
кар поетът да премисля битието си като 
„междувремие“ (приемам стихотворение-
то „Междувремие“ за един от шедьоврите 
му), звучи обаче повече като равносметка, 
търсене на смисъл, открояване на стойно-

стите, за да бъде означено това, което ще 
завещае. Отделни моменти прозвучават 
като публицистика поради неизчистената 
декларативност. Отделените в стихосбир-
ката два цикъла „Листопад“ и „Огледален 
свят“ знаково ни ориентират към идеите 
за отминалото време, за есента на живота 
и за света на „кривите огледала“, в които са 
огледани човешката алчност, грях и жлъч, 
но и светлото нищо в друг един живот – на 
душата. Стихотворението „Огледален свят“ 
е тайнство, прозрение и примирение, оп-
летени в очакването човек да заприлича на 
себе си – най-трудното изкуство. Така рав-
носметката се означава като освобождава-
не, защото това, което творим, е вече нещо 
отвъд нас – „стихът отлитнал ще ме разсъ-
блича / ще сваля дрехата на мойте рими...“ 
(„Клон“). Тъкмо поради тази постигната ис-
тина ми се ще да обърна заглавието – „Жи-
вях, за да сънувам“.

Радослав Радев 

Ина Крейн (Илияна Каракочева) 
• Късмет до поискване. (Малък 
македонски роман) 

„Бул-корени“. С., 2010.

Още в предговора, озаглавен „Магията 
на македонския юг“, писателката преду-
преждава, че става въпрос за автобиогра-
фичен текст. „Дълго време носех в сърцето 
си идеята за този роман. Написах го с цяла-
та любов на сърцето си към хората и места-
та, които обичам безкрайно. Те са свързани 
с моя корен, с моя български македонски 
свят, от който черпя сили, за да продължа-
вам своята борба с 
времето, Съдбата и 
мечтите си, търсейки 
късмета си“. История-
та е добре завързана, 
разказана класиче-
ски, така че драмата 
в отношенията между 
хората да ги извеж-
да на горната земя, 
а не да превръща в 
трагедия това, което 
в живота са само об-
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рати. Има едно нещастно семейство, едно 
градско момче с име Горан, което трябва да 
познае селския юг при дядо и баба, самот-
на жена, чието страдание и благородство 
заплитат и разплитат тайните на битието, и 
един прекрасен разказвач в лицето на ав-
тора, който не ти оставя дъх, докато четеш, 
а най-вече след това. Разказва непретенци-
озно и чисто, но всъщност разбираме, че в 
обикновения бит има немалко митология 
както в половото съзряване на едно момче, 
така и в опита на един зрял мъж. Романът 
е сред малкото творби у нас, в които еро-
тичното, светло или тъжно по природа, е 
пълноценен израз на човешките характери.

Радослав Радев

Петко Петков • Преди сто и 
повече години. (Изследвания 
и очерци по Нова история на 
България)

УИ на ВТУ, Велико 
Търново, 2009.

Като историк П. 
Петков има особен 
усет към документа, 
той не е от тези, кой-
то тичат подир съби-
тията, за да търсят 
смисъла чрез множе-
ствеността на прояви-
те, а стои там, където 
събитията се събират 

отново в човешкия ум, за да се разбере 
важността на едно или друго движение. 
Ето защо той съсредоточава вниманието си 
върху историческата личност, върху дого-
вори със съществено значение за българ-
ската ни съдба. От историята трябва да се 
учим не как се разпилява национална енер-
гия, а как тя трябва да се концентрира в оп-
ределени духовни прояви. Още с първите 
си трудове като историк П. Петков осъзнава 
колко е важна толерантността в история-
та и в тълкуването на историята. Ето защо 
той успешно намира баланс между идеите 
на еволюционистите и революционерите, 

търсейки преди всички измеренията на на-
ционалната идея.

Заслужава особено внимание начина, 
по който е градена книгата „Преди сто и 
повече години“. Тя започва със слова, пос-
ветени на В. Левски, след това са въведени 
изследвания и очерци, чрез които внима-
нието се концентрира в преходното време 
– Освобождението и първите години на 
държавническо устройство, за да завърши 
с „важни дати от историческия календар 
на българите“. Така конструирана книгата е 
научна по своята същност и образователна 
по функционалността си. Тя ни удивлява, но 
и ни учи. Вероятно П. Петков е взел доста 
поуки от учебниците и учебните помагала 
по история, които прави в последно време. 
Историкът като че ли стои до педагога, съ-
щевременно са провокирани политиците и 
са раздвижени идеи, свързани с българска-
та нагласа към институциите.

Уважавам стремежа на Петко Петков 
да се опита от историческа, но и от съвре-
менна гледна точка, да наложи единство в 
датите за живота и съдбата на отделните ис-
торически личности, разколебани от нала-
гането на Грегорианския календар. Вярно е, 
че промяната при честване на В. Левски е 
само един ден – от 19 на 18 февруари, но ис-
торикът е убеден, че всеки ден в историята 
има своя аура, поради това не бива да сме 
небрежни. Така също има нужда и от пре-
цизиране на националните празници, кои-
то би следвало да са по-ясно ориентирани 
към българския национален идеал. Това, 
което предлага П. Петков, е на основата на 
една добра съгласуваност между церемо-
ниалността в развитието на държавата – 16 
април – „приемането на първата българска 
конституция в Търново през 1879 г., 17 ап-
рил – изборът на първия български княз 
след възстановяването на българската дър-
жава през 1879 г.“, и мащаба на събитията, 
преобразяващи българското битие – 20 ап-
рил – избухването на Априлското въстание 
през 1876 г. Така погледнато се оказва, че 
април и септември са времето на енергий-
ните баланси в новата ни история.

Според мен една от възловите поста-
новки в тази книга произхожда от наблюде-
нията, които П. Петков прави на възгледите 
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на „стари“ и „млади“ в областта на идеите за 
държавно устройство и управление 1856-
1879 г. Според автора в българските исто-
рически изследвания има един специфи-
чен подход, „при който идеите и проектите 
за държавно устройство и управление се 
оценяват не според действителната им под-
крепа от тогавашното българско общество 
и възможностите за практическата им реа-
лизация, а най-вече според близостта им до 
един изкуствено наложен еталон – предста-
вите за бъдеща България на няколко ради-
кално настроени дейци, чийто политически 
идеали се определят като „най-прогресив-
ни“ и се вменяват като постижения и цел на 
българския народ“ (с.141). Тези думи са вяр-
на и точна постановка, тъй като действи-
телно много дела, които са постигнати ре-
ално от еволюционистите, се разбират като 
нещо плахо и консервативно, а то може да 
се каже, че е най-адекватното за дадената 
политическа ситуация. Не е случайно това 
пристрастие на П. Петков към църковните 
борби и желанието му датата за учредява-
не на Българската екзархия през 1870 г. – 27 
февруари (11 март) да бъде чествана като 
национален празник. 

Петко Петков е от изследвачите, които 
искат трудовете им не само да констати-
рат или да анализират даден исторически 
проблем, а да участват като жива материя 
в съвременния обществен живот. Ето защо 
неговите закачки с политиците не са ни-
как безобидни, и с концептуалността си, 
основаваща се на един добър аналитичен 
поглед върху документите на историята, за-
дават и важния проблем при формирането 
на политическата каста у нас – как и кой да 
управлява. „Като професионален историк – 
заявява П. Петков – днес бих заключил така: 
Ние (хората, в това число и учените) знаем 
за какво става въпрос, но и Те (политиците) 
знаят, че знаем, и правят всичко по силите 
си, за да не допуснат да им пречим“ (с.143). 
Може би затова желанието на Петков не е 
просто да напомня за съществуването на 
историците, а да заяви, че никой няма пра-
во да манипулира, защото манипулацията, 
ако няма по-дълъг живот от истината, то 
има свойството да се прилепва към нея и 
да я заглушава както бръшляна дървото. 

Колко време ни е необходимо, за да кажем 
истината за руската окупация след Осво-
бождението – тук П. Петков е, бих казал, 
дори остър, защото тази окупация е нане-
сла доста вреди на българското общество, 
най-малкото поради това, че убива възтор-
га от очакването за самостоятелно българ-
ско управление.

П. Петков развива и една според мен 
много важна нагласа като професионалист 
– какъвто и исторически проблем да раз-
глежда, той има способността да види чрез 
него и целия спектър от явления, даващи 
облика на дадената епоха. Случайното и 
единичното са само другите лица на харак-
терното. Мисли ли за стихийната съпроти-
ва на българина срещу властта, историкът 
пренася проблемът към състоянието на 
българина като поданик и гражданин на 
османската империя, една двойнственост, 
проява на българския „еретически ком-
плекс“ (с. 59), която пък става съотносима 
към начините, чрез които се формира ли-
чността и нацията ни през Възраждането. 
Авторът е застъпник на тезата, че вместо 
„антропоцентризма (човешката личност 
като върховна ценност) Българският пре-
ход към Новото време се основава на ет-
ноцентричната концепция – Народът става 
върховна ценност“ (с. 77). Пълноценността 
на тази теза обаче не се основава на про-
тивопоставянето едното на другото, а на 
съзнанието, че едното е невъзможно без 
другото, тъй като свободата би следвало да 
се мисли и чрез мярата на личността. Така 
например в „Рибният буквар“ на П. Берон, 
единствено глаголът „любя“ е спрегнат във 
всички времена. Авторът обаче отбелязва, 
че при конституционният дебат през 1879 г., 
при който „народът е допълнен от Законът 
като върховен авторитет“, „индивидуалните 
аспекти на свободата, личната гражданска 
активност отново остават в периферията 
на политическото мислене“ (с. 77). При това 
положение пък се оказва знаков начина, 
по който се възприемат европейските по-
нятия и принципи като „либерализъм, кон-
серватизъм, радикализъм, рационализъм, 
демократизъм“ (с. 80). И тук постановките 
на еволюционистите, като тази на Марко 
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Балабанов, звучат по-съвременно, защото 
се съобразяват със специфичния облик на 
народа и оценяват, че европейската циви-
лизация ще бъде най-добра, ако „се развива 
постепенно и съобразно с характера и с ис-
торическите предания на тази народност“ 
(с. 80).

Познавам динамичния характер на П. 
Петков и се радвам, че той намира своето 
духовно успокоение в търсене на баланс 
между революционните и еволюционис-
тични идеи и на този етап е с малко по-го-
леми пристрастия към еволюцията, поради 
това, че в предходните десетилетия се е 
случило обратното – „българската истори-
ческа наука почти изключва положително 
отношение към събития с нереволюцио-
нен характер“ (с. 81). Като стил и отноше-
ние Петко Петков е неспокоен, полемичен, 
с остроумна фраза и точна мисъл, дава соч-
ност на събитията и вижда интригата в до-
кументите. Дори когато влиза в архивите, 
той не забравя площада пред Народното 
събрание. А струва ми се, че нито един ис-
торик на Новата ни история не би следвало 
да го забравя.

Радослав Радев

Атлас на българската литература

Атлас на българската литература 
1878-1914. Проф. С. Янев. Борисова, С. 
Петков. Пд, 2004; Атлас на българската 
литература 1915-1944. Проф. С. Янев, Б. 
Борисова, П. Колева и В. Маринова. Пд, 
2006; Атлас на българската литература 
1944-1968. Проф. С. Янев, П. Колева. Пд, 
2008; Атлас на българската литература. 
Част първа 1969-1979. Проф. С. Янев. Пд, 
2010. Атлас на българската литература. 
Част втора 1979-1989. Проф. С. Янев. Пд, 
2010.

От 2004 г. пловдивското издателство 
„Жанет 45“ се ангажира с отпечатването 
на една необичайна и внушителна по обе-
ма поредица – „Атлас на българската ли-
тература“. Ако сте си помислили, че това 
е реализация на отколешната мечта да се 

види българската литература не по тради-
ционния начин – чрез своята история, а 
чрез местата, в които се ражда или за които 
разказва, сте в дълбоко заблуждение. Вла-
гането в заглавието на името на митичния 
Атлас, което от ХVІ в. насам се е превърна-
ло от собствено в нарицателно, за да обо-
значава всяка сбирка от карти, е метафора, 
настоятелно свидетелстваща за намере-
нията, родили този наистина фундамента-
лен труд. По своя замисъл многотомникът 
„имa aмбициятa нe caмo дa бъдe cпpaвoч-
нo издaниe зa бългapcкaтa литepaтуpa, a дa 
пpeдcтaви нeйния peлeф чpeз пoявилитe ce 
книги, пepиoдични издaния, poдeнитe и пo-
чинaли aвтopи във вcякa eднa гoдинa“ (ано-
тацията към „Атлас /.../ 1878-1914“/ http://
books.janet45.com/books/140). Така вижда 
„Атласа“ проф. С. Янев – автор на идеята, 
която осъществява сам или в съавторство... 
Всъщност – макар че в заглавието това не е 
конкретизирано – „Атласът“ се обръща към 
т. нар. Нова българска литература, в чието 
начало сме свикнали да поставяме „Исто-
рия славянобългарска“ на П. Хилендарски, 
завършена през 1762 г. Стремежът на проф. 
С. Янев е чрез поредица от шест тома да се 
проследи литературният живот до 2012-а 
юбилейна година, окръгляща 250-годишен, 
единен в своята многоликост, пълноценен 
път. Тъй като имах честта да бъда покане-
на за работата върху предстоящия да из-
лезе хронологически първи том – този за 
литературата преди Освобождението, ще 
споделя, че в процеса на създаването му 
стигнахме до споразумение да започнем 
проследяването на българския литерату-
рен живот от времето на една книга, сто-
яща в предверието на Паисиевия интерес 
– „Стематография“ от родения в Дойран Хр. 
Жефарович, излязла във Виена през 1741 г. 
и включена в Списък на забранените книги 
в Австрийската империя. Разпространени-
ето й се е наказвало с най-тежкото наказа-
ние – смърт. Припомням този факт, защото 
той е знаменателен за Новата българска 
литература, чийто релеф чертае „Атласът“. 
Да бъдеш носител на ново слово по на-
шите географски ширини открай време е 
апостолска мисия. И проф. С. Янев стига 
до идеята за литературния „релеф“ именно 
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поради своята убеденост, че как-
то верността, така и отстъпването 
от тази мисия трябва да се помни 
– или, ако продължим с аналоги-
ите – трябва да се наказва, като 
не се забравя... Досега излезлите 
томове, като запазват единство-
то на родилия ги замисъл, го ре-
ализират с известни различия, 
произтичащи от спецификата 
на литературния живот през съ-
ответното време. „Атласът“ си е 
поставил задачата – доколкото 
това е достъпно на едно човешко дело – да 
отстрани максимално личните предпочи-
тания на авторите и да покаже българската 
литература в момента на нейното ставане, 
в момента на нейното раждане и среща 
с публиката. Както пише проф. С. Янев в 
предговора към тома за 1878-1914 г., „най-
важната цел на Атласа може да се съзре в 
неговата воля да говори, без да коментира. 
Нищо от казаното в тази книга не е измис-
лица на авторите й. Всички събития, персо-
нални дати, всички рецептивни извадки са 
извлечени от документите на епохата“ (с. 
5). Автентичността се постига от една стра-
на чрез хронологическото представяне на 
литературните факти и тяхната актуална 
рецепция, а от друга – чрез очертаването 
на контекста – културен и политически, 
който поражда както литературата, така 
и оценката за нея... Всеки том е изграден 
от последователно представени години. 
В рамките им в отделни блокове читате-
лят вижда значителна част от излезлите 
книги; тяхната непосредствена рецепция; 
новопоявилите се периодични издания; 
починалите ратници на словото с характе-
ристиката, дадена им от съвременниците; 
имената на родените бъдещи литературни 
труженици, както и портрета на културните 
и свързаните със съдбата на литературата 
политически ставания през годината... То-
мовете могат да се ползват като справоч-
ник, подаващ значимата за дадена година 
литературна информация. Но те могат да се 
четат и „от кора до кора“, и един такъв про-
чит – убедена съм – ще изненада дори и по-
знавачите на съответния период. И в това 
се състои според мен най-важният принос 

в идеята на проф. С. Янев: раз-
положени синхронно, преди 
разставянето си по „етажите“ на 
канона, книгите не само се сго-
варят, те в много по-голяма сте-
пен се оглеждат една в друга, 
при такъв разрез изскачат не-
очаквани връзки, възможности 
за съпоставки и нюансиране. 
В този контекст ще се появят и 
забравени или премълчавани 
словесни жестове... Работата по 
изявяването на действителната 

картина на литературния живот през по-
следното четвъртхилядолетие обезсилва 
множество непрецизирани или спекула-
тивни твърдения. На първо място чрез хро-
нологическото представяне на словесната 
продукция и чрез реакцията на читателите 
многотомникът облича в автентичната й 
плът поставената под съмнение на самото 
си съществуване българска литература. 
Атласът за 1878-1914 г. опровергава твър-
денията, че „старият тип книжнина от рода 
на песнопойките и календарите /.../ е загу-
била значението си за следосвобожденска-
та литература, че „Записки по българските 
въстания“ на З. Стоянов не били разглеж-
дани при появата си като художествена 
литература“ (с. 5). Излезлият в две части 
том за литературата през 1969–1989 г. поз-
волява да се онагледят или обезсилят пре-
тенции за дисидентство преди времето на 
дисидентите. Томът за литературата на Въз-
раждането ще дойде, за да покаже епохата 
като едно действително пробуждане чрез 
многогласието и многопосочността на зая-
вени лични и колективни амбиции, ще оп-
ровергае ефектни, но лишени от отчитане 
на контекста опити „конструкторите“ да се 
видят „като конструкти“ и пр. Или – нека 
отново цитирам проф. С. Янев – „Атласът 
/.../ възкресява езика на автентиката срещу 
езика на спекулацията без желание да го 
коментира“ (предговор към предстоящия 
да излезе том „Атлас /…/ 1740-1878“)... Така, 
като остава винаги при първоначалната за-
явка единствено да свидетелства, „Атласът“ 
дава шанс на своя читател сам да види, до-
косне, усети „релефа“ на българското слово 
в продължение на 250 години... Освен по 
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оригиналността на замисъла си, „Атлас на 
българската литература“ се отличава от до-
сега създаваните енциклопедични сводове 
на литературата ни и по полемичния им-
пулс, който го е родил. Той обаче може да 
бъде открит единствено във въвеждащите 
думи на проф. С. Янев, с които се откриват 
част от томовете. В тези своеобразни пред-
говòрения се акцентира върху днешната 
научна конюнктура, проблематизираща 
категории, мислени като безспорни имен-
но в епохата, създала, но и създавана от 
Новата българска литература. Тези предго-
вори сами по себе си са документи на вре-
мето, в което проф. С. Янев и издателство 
„Жанет 45“ се нагърбват със създаването и 
издаването на шесттомния „Атлас на бъл-
гарската литература“.

Елена Налбантова

Магдалена Костова-Панайотова • 
Руският поетически авангард през 
ХХ век: теория и практика

Благоевград, УИ 
„Неофит Рилски“, 
2010

Авторката на кни-
гата – едновременно 
и изследовател и тво-
рец – преподнесе на 
българската аудито-
рия непознати за нея 
страници от руската 
литература на ХХ век. 
Университетският 
учебник е адресиран 

към всички онези, които се интересуват от 
най-новото и интересното в Русия. Заедно 
с това информацията е събрана и синтези-
рана с енциклопедическа точност. Целта на 
изследването е авангардът да бъде пред-
ставен като особен тип култура. В стремежа 
си да установи основното, типологически 
устойчивото, авторката отделя внимание на 
онези школи, практиката на които определя 
етапите на авангардната дейност. Изследва-
нето има и теоретичен принос – в комплекс-

ния подход към настоящия културен фено-
мен, което позволява да бъдат разширени 
представите за природата на авангардното 
творчество, да бъдат установени историко-
културното значение и естетическото съ-
държание, а методологическата основа да 
бъде обусловлена както от трудове на тво-
рците от руския авангард, така и от изледо-
вателите от различните области от хумани-
тарните знания. Книга се състои от три части. 
В първата част влизат три глави: „Авангардът 
и смяната на културните парадигми“, „Пре-
обърнатият свят: футуристичният взрив“ и 
„Разноликото ехо (авангардни литературни 
групи през 20-те г. на ХХ в.)“. В центъра на 
вниманието е направлението футуризъм и 
авангардните литературни группи от 20-те 
години на ХХ век. Особено място е отделено 
на футуристическата „Група 41“ и на ОБЕРИ-
Утите. В естетическата програма на „групата 
41“ „... категорията възвишено и трагическо 
се изключва, – пише М.Костова-Панайотова, 
– а прекрасното и безобразното са смесени. 
Лирическият аз е активна фигура, но тази ак-
тивност е външна и е свързана с най-прости, 
често физиологични, действия при това те 
често се вършат в неправоподобни обсто-
ятелства и изглеждат антиестетично.“ /с.61/ 
Персонажите са осмислени като свързани 
с отвъдното, отъждествени с неживи пред-
мети... „ОБЕРИУ – абсурдът като път извън 
детерминираните механизми“ – с това под-
заглавие се въвежда тази група в книгата. 
Проследявайки историята на възникването 
на ОБЕРИУ и определяйки нейните предста-
вители, авторката прави изводи за поетика-
та: „Поэтиката на обериутите се строи като 
съчетание на стилистиката на наивизма, 
нелепицата или абсурда. /.../ Смисълът на из-
куството не е в заума, макар че такива думи 
присъстват изобилно в текстовете на тези 
поети, а в разрушаването на обичайната ло-
гика чрез стълкновението на несъвместими 
смыслови полета. /.../ Създавайки собствен 
език и свят, обериутите се стремят да изявят 
скритата трансцендентна същност на тази 
действителност.“ /с. 90/ 

Във втората част влизат две глави: „Аван-
гардът от втората половина на ХХ век. По-
етически школи, группи, течения от 50-те 
– 70-те години“ и „Поетически вектори на 
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авангардното (80-90-те г. на ХХ в.)“. Тук се ос-
мислят вариантите на авангардното поети-
ческо творчество от втората половина на ХХ 
век. Костова-Панайотова оспорва мнението 
на някои руски учени относно определени-
ето на периода от втората половина на ХХ 
век като „Бронзов век“ на руската поезия 
по аналогия със „златния век“ и „сребърния 
век“: „Това название обаче едва ли е корек-
тно, защото асоциативната верига златен – 
сребърен – бронзов поражда представи за 
упадък на изкуството, които не са защитими 
в контекста на завръщащите се след години 
на мълчание имена и книги.“ /с. 98/ Развити-
ето на руската поезия продължава с оглед 
на приемствеността с класиката и въпреки 
официалните догми. Така се появяват гру-
пата „Лианозово“, СМОГ „Най-младото обще-
ство на гении“, „Филологическата школа“, 
московският концептуализъм, соцарта, арт-
поезията и др. уникални по рода си явления. 

В третата част „Лица и гласове. Пропус-
нати присътствия“ е разгледана поетическа-
та практика на онези поети, чието творче-
ство е останало извън научното внимание 
както в България, така и в Русия. Сред тях са 
Ал. Кручоних, Б. Лифшиц, Е. Гуро, Д. Бурлюк, 
Ив. Игнатиев, Вс. Некрасов, Х. Сапгир, Л. Гу-
банов, г. Айги, Д. Пригов, Ел. Мнацаканова, 
Т. Кибиров. Някои от тези имена са били до 
сега неизвестни в България. В „презентация-
та“ на поетите литературният анализ умело 
се съчетава с художествения текст. И читате-
лят на книгата получава възможността как-
то да разбере за съществуването и творче-
ството на съответния поет, така и да прочете 
текста на една или друга творба. При това 
повечето текстове са преведени на българ-
ски за първи път – от поетесата Магдалена 
Костова-Панайотова... Подробната научна 
библиография по проблемите, засегнатите 
в изследването, говори не само за сериоз-
ността на книгата пред нас, но и дава въз-
можност на българския читател-специалист 
допълнително да се отправи към текста на 
съответния научен труд. Мисля, че появата 
в България на систематизирана книга за по-
етическия авангард ще запълни една праз-
нота в русистиката от ХХ век.

Татяна Фед

Марин Сореску • Стълба до 
Небето“, поезия, „Жаждата на 
Солената планина“,  
пет пиеси, превод: Огнян 
Стамболиев

„Авангардпринт“, Русе, 2011.

Солиден том, кра-
сиво оформен (с ме-
тафизичен пейзаж на 
един от най-интерес-
ните български живо-
писци Николай Кара-
джов) на издателство 
„Авангардпринт“ от 
Русе ни среща с един 
световен писател от 
северната ни съсед-
ка. Марин Сореску 
(1936-1996) е вече 
познат на нашата културна публика главно 
от периодичния печат и преводите на О. 
Стамболиев. Сега изтъкнатият наш прево-
дач и познавач на румънската литература 
ни предлага повече от 400 страници с пое-
зията, драматургията и есеистиката на този 
безспорно оригинален автор. Появил се в 
литературата на Румъния през 60-те години 
на ХХ век, заедно с Н. Станеску, А. Бланди-
ана, Й. Александру, той е сред поетите, об-
новили румънската поезия и достигнали до 
истински върхове. Те неслучайно получиха 
и световно признание, множество литера-
турни награди, бяха преведени в цял свят. 
Интересно е, че М. Сореску започва карие-
рата си като преводач на Пастернак и като 
поет–пародист. Първият му сборник „Един-
ствен сред поетите“ (1964) съдържа стихо-
творни пародии на негови събратя по перо, 
в които тънко и остроумно хиперболизира 
тяхната поезия. Със следващата си книга 
„Стихове“ от 1966 г. той се представя като 
напълно оригинален творец, със завършен 
стил. В една от книгите си пише следното: 
„Следя литературното развитие в много 
страни на света. Пътувам много, общувам 
с десетки поети от почти цялата планета. 
Струва ми се, че навсякъде забелязвам една 
обща тенденция, характерна за цялата све-
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товна съвременна поезия. Към метафората, 
не толкова към сравнението. Или по-точно 
към „стихотворението-метафора“. И както 
пише в задълбочения си предговор прево-
дачът: „Сореску можеше да направи стихо-
творение от всичко и за всичко. От простия 
поетичен предмет или образ да стигне, до 
синтеза на философското и поетичното, 
което прави голямата и истинската литера-
тура“. В тази „делнична“ поезия той тръгва 
обикновено от нещо дребно, незначително, 
банално, за да потърси неочаквана гледна 
точка и да провокира читателя: 

„Всеки пътник в този трамвай / прилича 
досущ/ на пътника,/ застанал плътно пред 
него./ 

Може би скоростта е твърде голяма,/ а 
може би в трамвая е доста тясно./

На всеки вратът му е като изгризан – / от 
вестника, дето се чете зад него./

Ето: усещам и аз вестник зад врата си,/ 
готов да го пререже с краищата си./

Вените/ да ми прекъсне! („Присъда“)
Не по-малко силна и оригинална е и 

драматургията на този „тотален писател“ – 
без аналог в румънската и българската ли-
тератури. Интересното е, че част от пиесите 
се раждат от стиховете му и те стават „дра-
матургичния скелет“, както казва самият 
автор. (Подобен е и генезисът на повечето 
от забележителните театралните опуси на 
неговия по-млад сънародник М. Вишни-
ек, представен блестящо на български от 
О. Стамболиев.) В сборника, който е събрал 
всъщност два тома – „Стълба до Небето“ 
(133 стихотворения) и „Жаждата на Солена-
та планина“ – са включени пет пиеси и пет 
есета за театъра. Сред тях са философската 
монодрама „Рибарят Йона“ (играна и в Ню 
Йорк), заглавната трагедия-поема „Лоно 
или Жаждата на Солената планина“ (пред-
ставяна на много чужди сцени и от Театъра 
на нациите), както и „Дракула или Третият 
кол“ – един оригинален текст за легендар-
ния герой. Това са пиеси-параболи за съд-
бата на съвременния човек, който търси 
своето място в света и живота. Сореску е 
роден драматург, майстор на диалога, кой-
то умее да изгражда сценични характери и 
да води умело действието на сцената. Зато-
ва и пиесите му имат дълъг живот и се игра-

ят по света. Мисля, че ще бъдат интересни 
и за нашата публика, ако режисьорите ни 
преодолеят (поради неинформираността 
си!) предубежденията си към румънската 
драматургия... Трябва да благодарим на 
преводача и критика Огнян Стамболиев за 
тази среща. Преводите му на Сореску, как-
то и тези на наскоро публикуваните Чоран, 
Елиаде, Йонеско Вишниек заслужават висо-
ка оценка и са достойни за автора.

Ерика Лазарова

Алберт Бенбасат • Печатни 
пространства и бели полета

ИК „Слово“, В. Търново, 2010.

Алберт Бенбасат 
нарича книгата „осмо-
то чудо на света“. Така 
е озаглавил и пред-
говора към сборника 
си с текстове, посве-
тени на проблемите 
на книгата и книгоиз-
даването – „Печатни 
пространства и бели 
полета“. Той е продъл-
жение и доразвитие 
на идеите от неговата 
предишна книга „Книгата като тяло и дух“, 
но в настоящия сборник „осмото чудо“, този 
приятел на човека“ се разглежда като три-
единство: дух – тяло – стока (вж. първата 
добавка към предговора, 2008 г.). През съ-
щата 2008 г. излиза от печат и сборникът 
на Бенбасат „По въпроса за книгата“. Във 
втората добавка към предговора „Осмото 
чудо на света“ (от декември 2009 г.) се казва, 
че „Печатни пространства и бели полета“ е 
продължение на „По въпроса за книгата“, но 
че е „структуриран различно и съдържащ 
по стари и съвсем нови работи“.

Съвсем сполучливо авторът е поставил 
за мото на сборника две мисли: на Волтер 
(„Книгите се правят от книги“), и на Димитър 
Подвързачов („Приятелю! Ти си помислил, 
изглежда, че да подвързваш и да пишеш 
книги е едно и също?!“), които имплицитно 
подкрепят основната теза за посоченото 
триединство на книгата (дух – тяло – стока)... 
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Сборникът е структуриран в четири разде-
ла: „От ръкописа до пазара“, „Пиянството на 
един четящ народ“, „Университетската книга 
на българския пазар“ и „Към еврокнижната 
зона“. Тази структура отразява един типич-
но български, уникален модел на книгата 
и книгоиздаването, който не повтаря за-
падноевропейския развоен модел. Може 
би затова книгата се открива с текста „Защо 
Паисий не е отпечатал „История славяно-
българска“? И трябва ли пак да я преписва-
ме?“ Първият раздел на сборника е свързан 
с книгоиздаването, в частност родното, в 
неговата диахрония – отделните фрагменти 
сглобяват пъзел, чиито по-важни елемен-
ти са: двувековния юбилей на българското 
книгоизване, началото на масовото книго-
издаване в България, текстът за Ал. Паска-
лев („Универсален издател и меценат“), пър-
вата антология на българската поезия „Бъл-
гарска антология“ (1911 г.), съставена от Д. 
Подвързачов и Д. Дебелянов, издателство 
„Хемус“ („Културна мисия и рекламна стра-
тегия“), библиотека „Златни зърна“ на изда-
телство „Славчо Атанасов“, ролята на илюс-
трованите пощенски картички с еротични 
сюжети, както и „Комиксът – мост между ци-
вилизациите на словото и образа“. Вторият 
раздел „Пиянството на един четящ народ“ 
е реплика от Вазов към трансформациите 
на българската книгоиздателска индустрия 
в годините на Прехода след 1989 г. в конте-
кста на миналото: с тоталитарните години е 
свързан и първият текст „Цензурата върху 
книгата“ (ограничаването на свободата на 
словото със създадения „отдел „Пропаганда 
и агитация“ към ЦК на БКП още през 1944 г., 
въвеждането на „Главлит“ през 1950 г., спи-
съците с т.нар. „вредна литература“, „верти-
калната“ и „хоризонталната“ структура на 
цензорския контрол над книгоиздаването, 
скритата и явна медийна цензура, инстру-
ментариумът на тази цензура, опитите за 
противодействие и пр.), чийто финал, ес-
тествено, остава отворен – чл. 1 от тота-
литарната Конституция бе премахнат още 
през декември 1989 г., ликвидирани бяха 
старите структури, свързани с книгата и 
медиите, но контролът върху тях, върху пуб-
личността въобще продължи да съществува 
под друга форма (изкушавам се да прибавя 
към този финал песимистичната равносмет-

ка на Марин Георгиев десет години след 
промените от 1989 г., казани на Кръглата 
маса „Литературните издания – проблеми и 
перспективи“: „Убежището на въображени-
ето стана излишно, словото изгуби значе-
нието си на водител; каквото и да напишеш, 
кажеш, извикаш, изгуби значение, защото 
всичко можеш да кажеш и напишеш, изви-
каш. Свободата го уби, обезсили, маргина-
лизира, в периферията отиде и писателят...“). 
Следващите текстове разглеждат различни 
аспекти на книгоиздателския процес през 
годините на Прехода: трансформациите в 
книгоиздателския бизнес до средата 90-те 
години на XX в. (смяната на модела – държа-
виздат – самиздат – частиздат, разкриването 
на нови пазарни ниши, абдикацията на дър-
жавата от издателския бизнес и пр.), които 
го промениха до неузнаваемост, но на прак-
тика липсваше „национална стратегия за 
подпомагане на социалнозначимата книга“; 
историята и перспективите на „книжния“ 
площад „Славейков“ в София; един поглед 
към великотърновското издателство „Сло-
во“ (който не бива да тълкуваме като прия-
телски жест към издателя на този сборник, 
защото първото частно търновско издател-
ство и едно от първите български частни из-
дателства след 1989 г. наистина доказа през 
трудните години на Прехода, че сериозното 
издателство трябва да изпълнява своята 
културна и обществена роля достойно, да 
има чувството за мисия – в онзи смисъл, в 
който са я схващали големите български из-
датели от ранга на Ал. Паскалев или „Хемус“ 
например); и за да бъде достатъчно аргу-
ментиран, Ал. Бенбасат отделя един текст, 
посветен на поредицата „Нова българска 
класика“ на издателство „Слово“, която тряб-
ваше да се яви продължител на поредицата 
„Малка ученическа библиотека“ и да включ-
ва най-представителното от българската 
поезия, проза, критика и есеистика след 
Втората световна война (текстът е четен на 
обсъждането и дискусията на поредицата, 
организиран от „Слово“ през 2000 г., в които 
участие вземат г. Стоев, проф. Н. Георгиев, 
проф. С. Янев, проф. Д. Добрев и др.; в своя 
постскриптум авторът отбелязва, че от 2000 
до 2003 г. в различните серии на новата по-
редица „Нова българска библиотека“ има 
излезли 30 заглавия). Разделът завършва с 
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две глави, формулирани така: „Литература-
та като вещ“ и „Личната библиотека – начин 
на живеене или на доизживяване“. Те са 
интересни не само като анализи, но и като 
прогностични текстове, които не са пропи-
ти нито от „песимизъм“, нито от „критична 
носталгия“, така, както би трябвало да бъде 
в едно – евентуално – постиндустриално 
българско общество. Третият раздел „Уни-
верситетската книга на българския пазар“ 
(звучи като оксиморон) включва глави за 
„Годишника на Софийския университет“, 
поредицата „Университетска библиоте-
ка“ – като продължение на „Годишника“, и 
„Университетската книга на българския 
пазар“. Освен диахронния поглед върху 
тези академични поредици, е проследена и 
тяхната днешна съдба, в която виждаме из-
вестен оптимизъм. И ако днешният умерен 
оптимизъм с отделни поредици е свързан 
с ретроспекцията на историята на универ-
ситетското издателство „Св. Климент Охрид-
ски“, то равносметката сега не е в полза на 
академичната книга и нейното отсъствие от 
пазара и панаирите за книги. Причините са 
много и комплексни. Въпреки това изглеж-
да посланията на автора изглежда са били 
чути, защото след 2005 г. издателството на 
първия и най-голям български университет 
„отново заприлича на водеща институция в 
полето на академичната книга, каквата му 
се полага да бъде“. Последният, четвърти 
раздел е наречен „Към еврокнижната зона“ 
– един доста дискусионен и публицистично 
зареден в своята реторика раздел, който 
държи да дълбае върху проблеми, чието 
решаване би ни доближил до „еврокниж-
ната зона“. Заглавията в раздела говорят 
красноречиво за тези проблеми: „Редакто-
рът – тази изчезваща порода“, „Издателско 
печалбарство и държавно безхаберие“, „За 
ползата и вредата от издаването на нацист-
ка литература“, „Управляващите ни не оби-
чат книги“, „Панаирът не е книжарница“, „Ев-
роинтеграция и книгоиздаване. Или за пра-
вилата на играта“, „Българската книга – кон-
вертируема валута?“, „Щрихи към медийния 
образ на българската книга“, „Паралелното 
книгоиздаване. Книгата и вестникът“, „Ма-
фия – книга – медия – бум!“, „Гугълите“.

Владимир Шумелов

Йордан Ефтимов • Двойното дъно 
на класиката. От Ботев и Вазов до 
Йовков и Далчев

„Хермес“, Пловдив, 2010.

Голямата съблазън на Й. Ефтимов като 
литературен изследвач е ерудицията – тя 
е откровението му, тя дава сила на откри-
тията му и е смисъла на неговата словесна 
критическа игра. Стилът му е в почти невъз-
можното съчетаване на артистичност и дис-
циплинираност на знанието, покрай тежки-
те гроздове на аналитичната му мисъл, току 
просветват разговорни фрази или лични 
настроения и от всичко това става чудесно-
то вино на текстовете му, от което читателя 
отпива, за да приеме предизвикателствата 
му. Така отпих и аз от новата му книга „Двой-
ното дъно на класиката“. Й. Евтимов има 
особен усет за проблемите в литературата 
и красивото в неговия начин на писане не 
е в тежката дума, с която да сложи край на 
проблема или на споровете, а да намери 
неочакваната гледна точка. Тъкмо в това 
изпитах удоволствие, когато четох статиите 
му за „Двете меланхолии: случаят с едно по-
нятие на Късното възраждане“, за „Гергьов-
ден“ на Христо Ботев, за преводите на Вазов 
– прекрасна находка с много посоки за раз-
мисъл за това как се формират българските 
творци, за редакциите на поемата „Левски“ 
насочващи по-скоро към връзката на поета 
с Възраждането и към сложните трансфор-
мации на европейското влияние, видяно 
през призмата на Барока и Романтизма. Ти-
пологическото мислене на критика минава 
през жанрологията, но много по-интригу-
ващото е то, когато осветлява взаимопро-
никванията и оттласкванията на отделните 
литературни направления. Така дава друг 
живот на една стара теза, че у нас западни-
те идеи и теории нямат време да се прояват 
в чистия си вид, но лесно обличат дрехата 
на българското бреме. За Вазов изследва-
чът пише: „Но когато преработва „Епопея-
та“, той я лишава от някои романтически 
фигуративи, за да усили символизма й – и 
то по-възможност един небароков симво-
лизъм. По-далеч от алегорията“ (с. 53). Й. 
Ефтимов умее да бъде различен и в това се 
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убеждаваме от необичайните подходи към 
творчеството на Й. Йовков – тази студия ми 
допада най-много, но не мога да приема 
анализа на двата текста на Атанас Далчев 
„Поет“ и „На един приятел“ – изследвачът 
ги натоварва с много идеологеми и социа-
листическа битийност, която тези творби не 
носят. Но такъв е Й. Ефтимов – право куме 
та в очи, и може би затова си мисля, че той 
е от съвременните критици, който съзна-
телно или просто според своя характер, 
изгражда стила си като внася динамиката 
на устната реч – спонтанно и искрено, бърз 
чрез ерудицията си, но без да има време 
да се преправя на мъдрец. Това е може би 
един от начините да се влее свежа кръв в 
българското литературознание.

Радослав Радев

Марлен Хаусхофер • Стената.  
Прев. от нем. Недка Николова

„ПИК“, В. Търново, 2010.

Немскоезичната 
литература е един от 
приоритетите на из-
дателство „ПИК“ – В. 
Търново, и то е из-
вървяло вече дълъг 
път в нейните дебри, 
за да ни представя 
водещи и недотам из-
вестни имена и загла-
вия. Голяма част от 
тези заглавия дости-
гат до нас благодаре-

ние на културните центрове в съответните 
немскоговорещи страни, посолствата на 
тези държави у нас, програми за издателска 
дейност, както и на различни културни цен-
трове и фондации, като например Между-
народното дружество „Елиас Канети“, и пре-
ди всичко на труда на филолози-германи-
сти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, извест-
ни преводачи от столицата. Романът „Стена-
та“ (1963) на австрийската писателка М. Ха-
усхофер (Мари-Хелен Фрауендорфер, 
1920–1970) излиза на български с любезно-
то съдействие на Österreichisches 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 

Kultur и Посолството на Република Австрия 
в София. Преводач е Н. Николова (от Вели-
котърновския университет, преводач и на 
известната „Социология“ на г. Зимел, изля-
зла през 2002 г. в „ПИК“). Корицата на „Стена-
та“ е отлична, дело на фотографа Н. Найде-
нов и по проект на Александър Б. г. Тя доня-
къде пренасяща стилистиката и идеята на 
оригиналното издание („Die Wand“) с фраг-
мент от „алпийски“ пейзаж. Липсата на ин-
формация за авторката, както и за книгата, 
поставена в контекст (на вътрешните стра-
ници на българското издание или на задна-
та корица), ме задължава това да свърша 
аз... Творчеството на М. Хаусхофер всъщ-
ност е преоткрито като значително литера-
турно дело чак след нейната смърт. Родена 
на 11.04.1920 г. във Фрауенщайн, Австрия, 
тя учи германистика в столицата Виена, а 
след това в Грац. До смъртта си на 
21.02.1970 г., когато умира в една от ав-
стрийските клиники, живее и работи на 
свободна практика в Щирия (с администра-
тивен център Грац – европейска столица на 
културата през 2003 г.). Носителка е на прес-
тижни литературни отличия: поощрение 
към Австрийската държавна награда за ли-
тература, наградата „Теодор Кьорнер“ на 
град Виена, на самата Австрийска държав-
на награда за литература. Приживе издава 
романите „Стената“ (награда „Артур Шниц-
лер“ за 1963 г.), „Небе, което никъде не 
свършва“, „Мансардата“, които обаче крити-
ката и читателите забелязват чак през 80-те 
години на миналия век: през 1983 г. изда-
телство „Класен“ публикува „Стената“ и 
„Небе, което никъде не свършва“, а през 
1984-та – „Мансардата“ – като нови издания. 
Според критиката тези книги са „крачка към 
поетическия реализъм“, а за „Стената“ – „мо-
дерна приказка“, „притча за победата на же-
ната“; пак за „Стената“ Ханс Вайгел пише: 
„Голяма творба, чиято външна простота 
достига класически измерения. Тя може да 
бъде наредена сред шедьоврите на запад-
ната литература“... И нещо за контекста. Ко-
гато говорим за съвременна австрийска 
литература днес (да уточним, че става дума 
за прозаици) през съзнанието ми (ни) хао-
тично преминават ето такива имена: Елфри-
де Йелинек (Нобел за 2004 г., скандалната 
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писателка, феминистка и активистка, род. 
1946), Елиас Канети (Нобел за 1981 г., роден 
в Русе през 1905-а и починал в Цюрих през 
1994 г.), Петер Хандке (1942), Томас Берн-
хард (1931–1989), Герхард Рот (1942), Юта 
Трайбер (1949), Роберт Менасе (1954), Илзе 
Тилш (1929, нейни книги излязоха в пери-
ода 1999–2001 г. в престижната колекция 
„Bibliotheca Austriaca“ на изд. „ПИК“), разби-
ра се още Ингеборг Бахман (1926–1973), 
Ерих Фрид (1921–1988), Яков Лин, Райнхард 
Федерман, Ханс Карл Артман... Списъкът е 
дълъг, някои от изброените вече не са меж-
ду живите. Но в голямата си част те са про-
дължители в някаква степен на идеите на 
средноевропейския модернизъм от време-
то на Астро-Унгария и на традициите, съз-
дадени от Якоб Васерман (1873–1934), Ар-
тур Шницлер (1862–1931), Хуго фон Хо-
фманстал (1874–1929), Райнер Мария Рилке 
(1875–1926), Роберт Музил (1880–1942), 
Франц Кафка (1883–1924), Йозеф Рот (1894–
1939), Стефан Цвайг (1881–1942) и др. И като 
казах Кафка, ще ми се да спомена още една 
писателка – Мариане Грубер (родена във 
Виена през 1944 г.), чиято книга „Към замъ-
ка“ (изд. „ПИК“, прев. Н. Попова, представи-
ла на български и други нейни книги) е ре-
плика-продължение на недовършената 
„Замъкът“ на Франц Кафка. Споменавам я 
отделно, защото тя засяга същностни за но-
вата австрийска проза черти, откриваеми и 
в „Стената“ на М. Хаусхофер. Те са особено 
отчетливи и в прозата на друг съвременен 
австрийски автор – Петер Хандке, и особе-
но в повестта му „Левачката“ (1976): бихме 
ги обобщили така – склонност към проник-
ване в потайностите на човешката душа (да 
не забравяме небеизвестната „психоанали-
тична школа“), изострено любопитство към 
необикновени и гранични душевни състоя-
ния, съдби и характери, към „мистерията“ 
на съществуването; извеждането на преден 
план на такива мотиви и теми като смъртта, 
упадъка, резигнацията; това всичко, съчета-
но с особеностите на стилистиката на ав-
стрийския художествен изказ (по-особен в 
подножието на Алпите) – повишена мета-
форика, склонност към езикови експери-
менти и игри и пр., по-нисък социален и 
политически ангажимент в сравнение с ли-

тературата, творена в Германия, да речем. 
Цитираните по-горе книги на М. Грубер и М. 
Хаусхофер, макар и писани в различни пе-
риоди, са сходни с някои технически похва-
ти от „Левачката“ – несантиментален, строг 
и клинично ясен предметен език, вплетени 
в авторовия текст диалози, което засилва 
внушението за формално, безлично и меха-
нично общуване. И пр. Но да завършим с 
характеристиките на младото следвоенно 
поколение австрийски писатели: „... те се 
стремяха да бъдат универсални, без да имат 
нужната екипировка. И понеже това поко-
ление мислеше подчертано антидогматич-
но, в своята литература често ставаше тъй 
абстрактно като най-отявлените догмати-
ци. Обща черта тук бе изповедността, при-
крита под прозирна иносказателност, тъй 
като на интимното преживяване трябваше 
да се припише всеобщ, социално обусло-
вен характер“ (вж. „Съвременната австрий-
ска литература“ от Курт Клингер, ЕИ LiterNet, 
26.01.2009)... Една е темите, която обаче не-
пресъхващо и настойчиво подхранва ав-
стрийската проза, е темата за самотата. „Сте-
ната“ на М. Хаусхофер не прави изключе-
ние. Лесно бихме включили този роман в 
един хипертекст от ескапистки антиутопии 
– от Хенри Торо („Уолдън“), през Уйлям Гол-
динг („Повелителят на мухите“) до У. Фокнър 
и доста други (сещам се за Веркор и Макс 
Фриш още). Но той е малко по-различен. 
Както и последното произведение на Хаус-
хофер „Мансардата“, и този роман е съкро-
вено лична изповед, разказана под форма-
та на дневник. И тук разказът е накъсан от 
спомени, съновидения и описания, душев-
ни състояния. Пред нас се разгръща житей-
ската история на 40-годишна жена (в „Ман-
сардата“ жената е вече около 47-годишна), 
която е с отворен край. Наративът тече така 
леко, ненатрапчиво, не-литературно, така 
нормално, че читателят вярва на всичко (да 
не забравяме, че това е антиутопия – зах-
върления накрай света Робинзон, а всъщ-
ност вече един свят е загубен; това е фик-
шън, но всичко сякаш би могло и да се слу-
чи), и ако авторката беше изкарала един 
хепиенд (това е било сън, недоразумение и 
пр.), щеше да изпорти цялата книга, а заед-
но с това да погребе и голямата идея на ро-
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мана, заложена чрез този сюжет... Това е 
книга на въпросите за смисъла на живота, 
за изворите на живота и страха от смъртта. 
Но това е и книга за рекапитулациите, за 
преразглеждането на въпросите и отгово-
рите, за съмненията. Какво би направила 
една сама жена, захвърлена от обстоятел-
ствата в една ловна хижа в подножието на 
Алпите, когато разбира, че е обградена от 
невидима, незнайно откъде появила се 
(като стъкло прозрачна, но здрава и непре-
одолима) стена от останалия свят – свят 
мъртъв в буквалния и преносен смисъл? 
(Останали са й малко дърва, храна, млеко-
дайната крава Бела, котка и кучето Рис.) В 
тази хижа на приятелско семейство тя е 
отишла „за малко“, а приятелката й и съпру-
гът й отскачат до близкото село на пазар. 
После се появява Стената и животът свърш-
ва. Или започва. Проблемът с произхода на 
Стената не получава развитие в хода на раз-
каза. (Една от алюзиите е, че съобразно го-
дината на издаването на книгата, става въ-
прос може би за секретна разработка на 
една от страните в годините на Студената 
война. С течение на времето жената преста-
ва да мисли за Стената, дори не я сънува, но 
„дори когато мисля за нея, тя не ми се стру-
ва по-страшна от тухлена стена или градин-
ска ограда, която ми пречи да продължа 
по-нататък. Какво ли пък толкова особено 
има в нея? Предмет от материал, чийто про-
изход ми е неизвестен.“) Героинята, която 
остава безименна до края на разказа (както 
и героинята в „Мансардата“), започва да се 
бори за живота си, а може би и за живота на 
последния човек на Земята, съществувайки 
в свое собствено времеизмерение. Някъде 
тогава започва да пише своя дневник. Пара-
доксално, защото вероятно никога няма да 
бъде четен. Няма кой да го прочете. Какъв е 
смисълът да пишеш тогава? („Понякога 
трябва просто да си представям, че пиша за 
хора, тогава ми е малко по-лесно.“) Книгата 
е леко депресивна, на места – повече, защо-
то как можеш да се отърсиш от лошите ми-
сли на разсъмване или през дългите зимни 
месеци в планината? Ами с тежка физиче-
ска работа, за да оцелееш, защото си сам. А 
мислите – животът до и след Стената – са 
неизбежни. Равносметката на 40-те и отта-

тък. Какво постигнах, има ли смисъл, какво 
загубих с предишния живот, какво постиг-
нах в новия? Стената благословия или про-
клятие е? Как минава времето в самота (ми-
нутите, часовете, дните, седмиците, месеци-
те, сезоните) и как се посрещат новите сезо-
ни и празници (Коледа) за пръв път са-
мотно? Явно Коледата и всички останали 
празници вече са били изгубени за чове-
чеството някъде назад във времето, те са 
изгубили отдавна очарованието, тайнстве-
ността си, станали са редови дни. Тоест тук, 
в света на жената, „зад Стената“, нещата из-
губват сакралния си, или там както го наре-
чете, смисъл и остават номинации на стро-
го реални в природата явления и предмети. 
Излиза, че светът преди („отвъд Стената“) е 
бил измислен, фалшив, нереален, а тук, в го-
рата и планината, той е реалистичен, нор-
мален. Както в екзистенциализма, и тук 
трябва да оставиш надеждата, защото как 
би си отговорил на въпроса: „А мога ли Аз 
това да издържа?“; кой може да подозира 
какви сили и възможности има, докато не 
попадне в такава ситуация на Избор – меж-
ду непосилно тежкия живот без надежда за 
спасение и смъртта, дори и лека. И ако в на-
чалото все пак съществува някаква идея и 
надежда за избавление, към края става 
ясно, че тя е ненужна илюзия... Романът е до 
голяма степен автобиографичен. И тази ав-
торефлексивност се открива и в другите й 
прозаични творби. През краткия си 50-го-
дишен жизнен опит М. Хаусхофер е познала 
собствените си вътрешни Стени чрез духов-
ното отчуждение на близки и роднини и не-
разбиране от околните. В конкретния слу-
чай нейната „Стена“ се превръща в могъщ 
символ на невъзможността да се слеят два-
та свята – външния и вътрешния, духовния, 
в един свят на любов и взаимно разбира-
телство... И все пак това това е роман за 
страха, камерна история за съвременния 
опит на страха, когато четеш и той неусетно 
те превзема отвътре; генетично заложеният 
у всеки човек, свикнал да мисли с категори-
ите на вечността, страх от необратимия 
край. Едно от последните изречения в „Сте-
ната“ е: „Споменът, тъгата и страхът, и теж-
кият труд ще останат, докато съм жива.“

Владимир Шумелов
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Розата е без Защо. • Немска лирика 
от дванайсет столетия (антология).  
Превод от нем. Надежда Андреева

Литературно сдружение „Гьоте в 
България“, библ. „Германистични 
студии“, „ПИК“, В. Търново, 2007.
 

Това е поредната 
книга от библиотека 
„Германистични сту-
дии“ под общата ре-
дакция на Н. Бурнева, 
които великотърнов-
ското издателство 
„ПИК“ продължава да 
пуска на пазара. До-
сега в престижната 
германистична колек-
ция (до 2007 г.) бяха 
публикувани сбор-
никът „Гьоте: Фауст. 

Нови интерпретации“ (2005) и антологията 
„Bulgarische Gesänge“ (2006) и те са много 
добра заявка за осъществяване на целите 
за взаимен културно-литературен обмен 
между Германия и България на Литератур-
но сдружение „Гьоте в България“, под „шап-
ката“ на което излиза колекцията. Подбо-
рът и преводът от немски език са дело на 
проф. дфн Н. Андреева (ще спомена само 
книгите й „Поезията на немския експреси-
онизъм“, 1983; „Асен Разцветников и нем-
ската поезия“, 1992; „Немската литература 
в България през Възраждането“, 2001, и др., 
както и великолепното томче „Готфрид Бен. 
Метафизика на формата“, излязло в „ПИК“ 
през 2002 г., на което тя е преводач и автор 
на студията за Бен, и което има някакво от-
ношение и към настоящата антология). Ако 
слушам Б. Брехт, не бих и посегнал към Бен, 
но след антологията, която Н. Андреева ни 
представи на български, напълно го прие-
мам, възхитен съм от неговите творчески 
прозрения и поетически и прозаичен та-
лант. В своя Послепис към преводите [на г. 
Бен] преводачката пише: „Над неговата по-
етическа съдба бих могла да поставя като 
мото думите на мистика-поет от 17. век 
Ангелус Силезиус: „Розата е без Защо, тя 

цъфти, защото цъфти, няма грижа за себе 
си, не пита дали я виждат“ (тук спестявам 
текста на немски). „Розата е без Защо“ е 
заглавието, което стои над антологията с 
„немска лирика от дванайсет столетия“, и то 
не е случайно. Оригиналните стихове на А. 
Силезиус (Йоханес Шефлер, 1624–1677) из 
„Херувимският скиталец“ (с. 43) са следни-
те: „За розата няма Защо, тя цъфти, защото 
цъфти, / Нехае за почит, не пита дали някой 
вижда как с хубост блести“. С тази метафо-
ра най-пълно се изразява мисълта на Ханс 
Магнус Енценсбергер в началото на книга-
та, който, най-общо, „защитава“ лириката 
срещу суровите закони на пазара: „Трябва 
вече да кажа: погледната в тази светлина, 
неговата [на стихотворението] често оплак-
вана непродаваемост изглежда като зага-
дъчна привилегия“. Н. Андреева е водена 
както от любовта си към поезията и люби-
мите автори, така и от изкушението на чове-
ка на науката да намери онези механизми 
на изкуството, чрез което то да стане близ-
ко и въздействащо на възприемателя. И 
още: „Ще бъде невероятно хубаво, ако сред 
потискащото всекидневие събраните тук 
120 стихотворения от дванайсет столетия 
успеят да породят малка тръпка в сърцата 
на онези съвременни читатели, които все 
още могат да усетят магията на поетическо-
то слово“ (Н. Андреева). В избора на поети 
и творби преводачката се е ръководила от 
няколко принципа: субективен – превода-
чът сам да харесва творбите; представени-
ят диапазон от лирически творби да бъде 
достатъчно широк, за да представи срав-
нително цялостно немската поетическа 
традиция от първите й писмени паметници 
от IX век до наши дни; представените твор-
би да бъдат по възможност непревеждани 
досега. Разбира се, първият принцип ви-
наги води до някакво нарушение на след-
ващите два, но не това е най-важното. Като 
оставим настрани личните предпочитания, 
за да се създаде правдива картина на със-
тоянието на немската лирика в цалост през 
такъв дълъг отрязък от време е нужно още 
да се вземат предвид и такива факти: раз-
личните стилистики, направления и школи 
през различни векове и епохи, лирическо-
то „безплодие“ на някои векове за разлика 
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от други, в които продуктивността е богата 
(XII, XVIII и XIX в.), освен това някои автори – 
т. нар. класици (Гьоте, Шилер), са сравнител-
но превеждани, познати у нас още от вре-
мето на Възраждането (ето защо тук те са 
представени ограничено, с емблематични 
за тях творби). За отбелязване е и друг факт: 
че броят на публикуваните от автор стихо-
творения не е оценъчен маркер за мястото 
му в литературната история (причините за 
по-големия брой стихотворения са различ-
ни – един съвремемен автор е по-малко по-
знат или пък от значение са използваните 
извори; все пак субективизмът понякога 
се натрапва – три творби на Гьоте, една на 
Шилер срещу осем на г. Бен – всичките вече 
познати от томчето „Метафизика на форма-
та“, цитирано вече). И друго: от 40-те поети, 
които тук са наречени немски, поне някол-
ко можем да сложим под знаменателя „нем-
скоезични“ – Р. М. Рилке, г. Тракл, Е. Фрид, И. 
Айхингер, Ауслендер, И. Бахман (родени в 
Австрия); творбите на всички поети обаче са 
в превод от оригинал, като при най-старите 
текстове от старо– и средновисоконемски 
са използвани версиите от новонемски. 
При превода не са променяни правопис-
ните и пунктуационни особености в ориги-
налите, като са запазени особеностите на 
отделните авторови стилистики. Поетите в 
тази антология са подредени хронологич-
но, а стихотворенията са представени би-
лингва (на немски и български език), което 
я прави уникална. И за да бъдем списъчно 
изчерпателни, ето някои от тези 40 имена, 
които ще запомним: ръкописните „Весоб-
рунска молитва“ (814 г.), „Второ Мерзебург-
ско заклинание – благослов на кон“ (X в.), 
Ноткер Балбулус (840–912), стихотворения-
поговорки от XII в., Валтер фон дер Фогел-
вайде (1170–1210), Волфрам фон Ешенбах 
(ок. 1170–1220), Ангелус Силезиус (1624–
1677), г. Е. Лесинг (1729–1781), Й. г. Хердер 
(1744–1803), Й. В. фон Гьоте (1749–1832), Фр. 
Шилер (1759–1805), Фр. Хьолдерлин (1770–
1843), Новалис (1772–1801)Х. Хайне (1799–
1856), Едуард Мьорике (1804–1875), Теодор 
Фонтане (1819–1898), Рихард Демел (1863–
1920), Р. М. Рилке (1875–1926), Херман Хесе 
(1877–1962), г. Бен (1886–1956), Георг Тракл 
(1887–1914), Б. Брехт (1898–1956), Гюнтер 

Айх (1907–1972), Розе Ауслендер (1907–
1988), Хилде Домин (1912–2006), Ерих Фрид 
(1921–1988), Илзе Айхингер (1921), Ингебор 
Бахман (1926–1973), Ханс Магнус Енценс-
бергер (1929), Гюнтер Кунерт (1929), Райнер 
Кунце (1933), Паул Алфред Клайнерт (1960). 
И други, разбира се. Всичките оформящи 
корпуса на немската лирическа традиция 
от дванайсет столетия, предадена ни с мно-
го любов и научна прецизност от Надежда 
Андреева. Ето така се градят „културни мо-
стове“ (простете за шаблона).

Владимир Шумелов

Гьоте – за смъртта и 
безсмъртието 
Подбор, коментари и послеслов 
Вернер Келер

Литературно сдружение „Гьоте в 
България“, библ. „Германистични 
студии“, „ПИК“, В. Търново, 2010.

Сборникът с тек-
стове на Гьоте на тема 
смърт и безсмъртие е 
съставен от големия 
германски гьотевед 
проф. д-р Вернер Ке-
лер (оригиналният 
сборник е озаглавен 
„Сбогом и преход. 
Мисли за смъртта 
и безсмъртието“), а 
българското изда-
ние е посветено на 
неговата 80-годишнина. Книгата излиза в 
поредицата „Германистични студии“ под 
общата редакция на доц. д-р Николина Бу-
рнева (ВТУ) и под „шапката“ на Литературно 
сдружение „Гьоте в България“; подборите, 
коментарите и послеслова са дело на проф. 
д-р В. Келер, а преводите от немски език са 
на Надежда Дакова (проза) и Росица Йотко-
вска (стихове). Сборникът е отпечатан с лю-
безното съдействие на Der Band ist heraus-
gegeben mit der freundlichen Unterstützung 
von Goethe-Gesellschaft in Weimar e V. Това 
е особен сборник с текстове на Ваймарския 



718 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Преглед

класик – той събира мъдростта на човеш-
кото съществуване, разкъсано от две фи-
нални негови крайности: смъртта (като раз-
тваряне във всемира) и безсмъртието (като 
вид „авто/канонизиране“). Актуалността на 
проблема за безсмъртието (превръщането 
на класика в световноизвестен представи-
тел на културното наследство на герман-
ската нация) се засилва още повече от фа-
кта, че нарастналият до невъобразими раз-
мери интерес към личността и дейността на 
Гьоте, изразяван почти винаги суперлатив-
но, в последните десетилетия спада, наблю-
дава се известен скепсис към фигурата на 
„великия мъж“... В основната част „Текстове 
на Й. В. фон Гьоте и неговите съвременни-
ци“ ще се натъкнем на: писма на Гьоте до 
Анна Маргарета Текстор (по баща Линдхай-
мер) – негова баба по майчина линия, до 
Катарина Елизабет Гьоте (по баща Текстор) 
– майката на Гьоте, до Фридрих Леополд 
граф фон Щолберг, до Фридрих фон Шилер, 
до Фридерике Каролине Софи, принцеса 
фон Солмс-Браунфелс, до Карл Фридрих 
фон Райнхард, до Карл Фридрих Целтер – 
музикант и композитор, до Вилхелм фон 
Хумболт, до Кристиан Готлоб фон Фогт, до 
Антоан фон Циглер, до Йохан Фридрих Ро-
хлиц, до Фридрих Венцел, до Фридрих Луд-
виг Вахлер, до Хенриете Хазенклевер (по 
баща Шлосер), до Аугусте фон Бернсторф 
(по баща Столберг), до Сюлпиз Боасаре, до 
Уотър Скот, до Мориц Паул фон Брюл, до 
Луизе Аделе Шопенхауер и др.; на негови 
слова по различни поводи, на рензиции, 
откъси от разговори на Гьоте с известни 
личности, на откъси от негови произведе-
ния, както и творби в цялост – „Прометей“, 
„Страданията на младия Вертер“, „Фауст“, 
„Песен на духовете над водите“ (билингва), 
„Музата“ (билингва), „Херман и Доротея“ 
(билингва), „Ефросина“ (билингва), „Непре-
ходност в промяната“ (билингва), „Талисма-
ни“ (билингва), „Блажен копнеж“ (билингва), 
„6 юни 1816 г.“ (билингва), „Орфически сло-
ва“ (билингва), „Порти“ (билингва), „По-ви-
сше и най-висше“ (билингва), „Отделното 
и целостта“ (билингва), „Завет“ (билингва), 
„Годеникът“ (билингва), „Пред черепа на 
Шилер (Останките на Шилер)“ (билингва) 
и др.; тук са и откъсите от „Разговори с Гьо-

те“ на Йохан Петер Екерман, текстът „За по-
следното заболяване на Гьоте“ на семейния 
му лекар във Ваймар Карл Фогел... Сборни-
кът ни разкрива Гьоте от един по-непознат 
ъгъл, пък и защо си мислим, че познаваме 
Гьоте – геният на човечеството, великият 
поет и писател, олимпиецът от Ваймар, ес-
тественик и общественик? Мъдрецът, който 
изрича: „Не прозреш ли мъдростта: / Живи 
чрез смъртта сме! / ще си гост на таз земя, / 
вечно безучастен“.

Владимир Шумелов

Людмила Григорова • „Димитър 
Димов, Български и европейски 
паралели“

„Б.П.“, С, 2011.

Една нова книга 
за Димитър Димов. За 
може би най-модере-
ния, най-европейския 
български писател от 
средата на минало-
то столетие, отишъл 
си без време (1966). 
Григорова го предста-
вя като част от евро-
пейския литературен 
процес, но и на фона 
на българската национална традиция. 
През призмата на женския дискурс. Това 
е монографията, издание на „Български 
писател“ с подкрепата на Министерство-
то на културата. (А то невинаги подпомага 
най-нужните за днешната култура и книго-
издаване книги.) Авторката е известната 
наша литературна историчка, критичка и 
англицистка. Тук тя ни представя обемист 
труд от близо 500 страници, които изчетох 
с нарастващо любопитство и удоволствие, 
макар да не съм любител на сравнителното 
литературознание. От друга страна обичам 
този писател. Книгата, както може да ни 
подведе заглавието, съвсем не е от онези 
претенциозни университетски съчинения, 
които разискват проблемите на феминизма 
и постфеминизма, нито си служи с тяхната 
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методология. В увода си Григорова ни пре-
дупреждава, че не е чела „Димов през тео-
рията на Фройд“ (спомням си, че на изпита 
ми по философия в СУ, през 70-те години, 
нашият блестящ професор Ив. Славов най-
неочаквано ми зададе тъкмо такъв въпрос: 
„Димов и психоанализата на З. Фройд“, 
доста дръзко в онези времена, нали?!)... 
„Женският въпрос това е голямата мъжка 
трагедия“, казва великият Бердяев. От Ста-
рия завет знаем, че там, където е Жената, 
там е Грехът. А Жената е в центъра на Ди-
мовото творчество. Без съмнение, тя заема 
централното, ключовото място в неговите 
белетристични и драматургични опуси... Л. 
Григорова разглежда проблемите на Ири-
на, Елена, Фани Хорн, Адриана като про-
блеми на модерния човек от ХХ век – „дисо-
нантен, дисхармоничен“, живеещ във вечно 
несъгласие със себе си.“ Преминал уроци-
те на Бодлер, Ницше, Фройд, Шопенхауер, 
Вайнингер, забележителният белетрист и 
драматург Д. Димов тълкува Жената като 
еманация на Вселенското зло, на гибелта 
и страданието... Като се спира подробно 
на темата за образа на модерната жена 
в българската литература преди и около 
епохата на Димов, в творчеството на авто-
ри като Протич, Д. Шишманов, Ч. Мутафов, 
Св. Минков, г. П. Стаматов, Григорова търси 
мястото на героините у Димов. Тя стига до 
оригиналния и всъщност логичен извод, че 
писателят е създал нов, непознат за българ-
ската литературна традиция женски образ. 
„La femme moderne“ или „Модерната жена“ 
у Димов е: „... познала опустошаващата сила 
на страстите, демоничните изблици на Под-
съзнателното – образ, излязъл извън пре-
делите на баналното и нормалното“... Всъщ-
ност, това е първото у нас съпоставително 
изследване върху творчеството на Димов. 
И това е голямата заслуга на този труд. Този 
богат и силен текст, разбира се, е една от 
възможните интерпретации на авторовото 
творчество. А защо тогава Григорова непре-
къснато го е сравнява с класиците? Защото 
класиката винаги е актуална, модерна. Що 
се отнася до националното, Димов е дале-
че от родната белетристична традиция. От 
Вазов, Йовков, Елин Пелин. Той е може би 
най-яркият ни писател–космополит. За него 

проблемът за чуждото, както справедливо 
отбелязва авторката, никога не е бил ва-
жен. Бил е дълбоко убеден, че човекът е 
преди всичко универсален и това определя 
спецификата му... За да напише книгата си, 
Григорова буквално е преобърнала цялата 
българска и световна литература. От Тол-
стой, Шекспир, Балзак Чехов, Текери, Джейн 
Остин, Мопасан, Уайлд, В. Улф, Мирбо, С. 
Моъм, до забравени днес булевардни авто-
ри като В. Маргьорит и М. Прево от времето 
между двете световни войни. Написана с 
огромна ерудиция, плод на многогодишен 
труд (библиографията достига 248 заглавия 
на български и чужди езици!), тази книга е 
приятно интелектуално преживяване, но и 
сериозен, приносен труд в небогатата ни 
литературоведска компаративистика.

Огнян Стамболиев

Николай Нейчев. Литература и 
Месианизъм (Руското литературно 
месианство през XIX век). 

УИ „П. Хилендарски“, Пловдив, 2009.

С предишното си 
изследване „Ф. М. Дос-
тоевски – тайнствена-
та поетика“ („Макрос 
2000“, Пл., 2001; прера-
ботен вариант на док-
тората от 1997 г.) пре-
подавателят по руска 
литература на XIX век в 
ПУ „Паисий Хилендар-
ски“ доц. д-р Н. Нейчев 
(1959) зададе една ви-
сока летва на изследователите на големия 
руски писател преди всичко с нова концеп-
туалност, съчетаваща философията на хрис-
тиянството с литературната теория. Същото 
се случва и с монографията му от 2009 г. 
„Литература и Месианизъм. Руското лите-
ратурно месианство през XIX век“ – книга-
явление, която като един херменевтичен 
текст стои различно и далеч от познатите ни 
истории на руската литература (Й. Костур-
ков)... Доктрината на месианизма е основен 
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архетип в руската политическа и духовно-
религиозна менталност. Но в различните 
периоди от развитието на Русия тя проме-
ня своя облик и съдържание в зависимост 
от сменящия се лик и дух на Империята. 
Задачата, която си е поставил Н. Нейчев в 
своята над 600-странична монография, е 
опит да се разгледа месианистичния фено-
мен, проявен чрез и в руската класическа 
литература на XIX век (от Пушкин до Чехов). 
Според автора т. нар. руска класическа ли-
тература не се покрива със смисъла на по-
нятието художествена литература. За него 
руската класическа литература „е единен 
литургически звучащ текст, въплъщение на 
литературен месианизъм, ярка теодицея и 
антроподицея, своеобразна сотирологична 
„земна“ библия, отражение на Небесната“. 
С други думи, той вярва, че руската класи-
ческа класика е „най-могъщото средство за 
възникването, утвърждаването и проповяд-
ването на идеята за спасителната мисия на 
словото“, тя повтаря Пришествието на въп-
лътеното в света спасително Слово...“ (текст 
върху гърба на корицата)... Книгата, освен 
личните авторски „уводни думи“, водещи 
към зародиша на това изследване, е снабде-
на с твърде ценната встъпителна студия „Ру-
ската класическа литература като месиани-
стичен феномен“. В нея Н. Нейчев се стреми 
да разреши един явен парадокс: „Как опре-
делено явление, появило се във времето, е 
съотносимо с вечността, т. е. то вече не се 
подчинява на законите на изменчивостта?“ 
(с. 9). Това е глобалният въпрос, но той е в 
тясна връзка с частния – за феномена руска 
класическа литература: като възникване, 
ситуиране в пространството и времето. За 
да отговори на него, авторът a priori прие-
ма постулата, че „всяко историческо съби-
тие (и съответно всеки материален реликт, 
разположен по „вектора“ на времето) има 
своя духовна първооснова и следовател-
но духовна първопричина, свой архетип – 
„семе“ своя идея, от която изхожда и към 
която тайнствено се стреми“ (с. 9–10). Ка-
зано иначе, Нейчев се стреми да приложи 
„метафизичния принцип“ в историята, за 
да изследва феномена на руската класика, 
обглеждайки я „от обратното“, от нейната 
невидима, неизразена феноменологически 

страна“ (с. 10). По този начин той застава 
твърдо зад позицията на руските религиоз-
ни мислители, които са и главните теорети-
ци на т. нар. „руска идея“ (вж. „Русская идея“, 
1888 г., на Вл. Соловьов)... Богоизбраността 
(богопомазаността) на един народ (руския) 
спрямо други се оформя окончателно като 
месианистична доктрина през XV–XVI век 
и е обоснована от три теории: според пър-
вата, изложена в „Повест о Вавилонском 
царстве“, царствата на гърците, грузинци-
те и руснаците придобиват едновременно 
равни права (царските регалии); според 
втората, основно изложена от митропо-
лит Спиридон-Сава в „Послание о Монома-
ховом венце“, властта на московските царе 
е унаследена от римските цезари; според 
третата, най-важна от гледна точка на 
месианистичната доктрина, старецът на 
псковския Елеазаров манастир Филотей в 
две свои послания казва: „Москва – трети 
и последен Рим“... По-натам авторът про-
следява развитието на месианистичната 
идея след края на XVII-и и началото на XVIII 
век, което е свързано с бърза и драматич-
на промяна на духа и лицето на Империя-
та. Интересни са разсъжденията на Ф. М. 
Достоевски за периода на Петър I, но по-
важното във връзка с нашата тема е него-
вият извод, че след тези близо 200 години 
на „скрито вътрешно съзряване месианис-
тичната идея през XIX век излиза от своята 
пасивност, от своето детско, умалено, „ке-
нозисно“ състояние и възхожда към своята 
зрялост и дейна реализация“ (с. 51)... Нека 
синтезираме заключенията на Н. Нейков по 
първия етап: Русия се изправя против екс-
панзията на Запада („оксиденталната“, „ро-
мано-германска цивилизация“) и особено 
против неговата Революция; Русия се явява 
единствената законна Империя“ (тъй като 
води своята приемственост от Констан-
тин“; от друга страна като продължител 
на делото на Израил и Византия, тя е и бо-
гоизбран народ – ето допирната точка на 
политическия и религиозния месианизъм 
– в доктрината на който е постулирано, че 
Империя и Църква са неделими, „взаимно 
обусловени“ страни на една земно-метафи-
зична реалност, с. 57–58); от всичко това (и 
още) произлизат охранителните спрямо 
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Религиозната Истина функции на Руската 
империя, но и логично произхождащата от 
тези функции доктрина за свещена война 
против Запада. Концепцията за свещена-
та война всъщност е свързващият мост с 
втората – национално-етническата форма 
– на руския месианизъм, базирана върху 
идеята за всеславянско обединение... В от-
личие от предишните две форми на руския 
месианизъм – продължава разсъжденията 
си авторът, – където метафизичното лесно 
може да се профанизира в историческо, 
то в третата форма „религиозното спома-
га конкретното слово (руската литература 
от XIX) да се претвори в адекватно земно 
„отражение“ на метафизично-йератичното 
Слово, т. е. да трансцендира към вечността. 
С други думи руската литература на XIX век 
да се претвори в „класическа“, в литература, 
неподвластна на времето“ (с. 71)... В същин-
ската част на монографията се прави опит 
да бъдат анализирани конкретни художест-
вени текстове от гледище на месианистич-
ната образност. Изборът на творбите не е 
случаен: от една страна те са с относител-
но висока фреквентност на месианистична 
идейна образност, от друга те заемат важни 
позиции в общото „месианистично“ разви-
тие на руската литература от XIX век. Като 
илюстрация на етапа на утвърждаването на 
самобитния руски месианизъм Н. Нейчев 
посочва личността и творчеството на Н. В. 
Гогол.

В изследването на Н. Нейчев са просле-
дени и семиотическите „протуберанси“ на 
образно-символическите „кръгове“ расти-
телни, животински и предметни митопое-
тически онто-епифании и християнски йе-
рофании, общи за руския Логос от Пушкин 
до Чехов. Налага се изводът, че Текстът 
„руска класическа литература“ е построен 
изоморфно на принципа на свещения биб-
лейски Логос. Подобно на „Книга на книги-
те“ Книгата на руската класика се състои 
не от закрити в себе си творби, непроница-
еми по отношение на останалите текстове, 
а от произведения, непрекъснато прелива-
щи се едно в друго и въвлечени в несконча-
ем езиков, образен и идеен Диалог.

Владимир Шумелов

Матей Вишниек • Паника в града 
на светлините.  
Превод Огнян Стамболиев

 „Авангардпринт“, 2011.

Паника?! Защо именно паника? Нима 
задъханото и невро-
тизирано време в 
една световна столи-
ца като Париж не би 
могло да бъде опри-
личено и на паника? 
Сигурно е възможно, 
след като М. Вишни-
ек от Париж е избрал 
това заглавие за рома-
на си. Напрежението, 
повишената тревож-
ност, хаосът са състоя-
ния, които предизвик-
ват особен интерес у модерните и постмо-
дерните писатели, какъвто е и той. Неговият 
ревностен почитател и интерпретатор у нас, 
критикът и преводачът О. Стамболиев, ни го 
представя с трета книга на български след 
сборника с пиеси „Мансарда в Париж с из-
глед към смъртта“, „Град с един-единствен 
жител“ (стихове) и „Ричард Трети няма да се 
играе или сцени из живота на Майерхолд“ 
(пиеса). Да, дългите описателни заглавия в 
стил осемнадесети век са специалитет на 
Вишниек. „Паника в Града на светлините“ е 
третата книга на този нашумял автор, пре-
веден вдъхновено, на отличен български 
език... Поетът и драматургът М. Вишниек 
(род. 1956) е сред най-колоритните предста-
вители на голямата румънска диаспора във 
Франция, обичан и тачен е и в отечеството 
си. След Анна дьо Ноай, Т. Цара, М. Елиаде, Й. 
Йонеско, Е. Чоран той е бляскав експонент 
на едно по-късно поколение румънски ин-
телектуалци, избрали Франция и Париж за 
своя втора родина. Изборът му на емигрант, 
разбира се, е естествен, тъй като в Румъния, 
както и у нас, не беше възможно за един пи-
сател да се реализира пълноценно без иде-
ологията на соцреализма. Затова поема друг 
маниер на писане, при който непрекъснато 
се преплитат реалността с фикцията, лична-
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та биография с измислицата, самоиронията 
със сериозния тон... Без съмнение романът 
„Паника в Града на светлините“ е постмо-
дерна интелектуална проза, предназначена 
за интелектуална публика. Вишниек съзна-
телно е търсил читатели, родствени нему по 
дух и душевна нагласа. „Творбата е интелек-
туално предизвикателство, защото текстът 
остава „отчужден“ спрямо експлоатирани-
те наративи в литературата, създавана от 
емигранти... Известно е, че като личност и 
като писател още в годините на дебюта си 
Вишниек е бил в опозиция на режима на 
диктатора Чаушеску. Затова и пиесите му 
биват забранени. Бунтарят у него иронизи-
ра всичко и всички – включително и себе си. 
Брожението му обхваща най-разнородни 
прояви на живота, в това число и езика. „Ли-
тературата, пише полската изследователка 
Ц. Юда, вече отхвърля необходимостта да 
се опира на канона, обременен с асоциации 
за елитарна култура, макар че не е „забравя“ 
или дисквалифицира изцяло, а по-скоро из-
ползва жестове и гримаси, коментиращи я 
иронично“. (Сб. „По следите на модернизма 
и постмодернизма“, С., 2004, с. 95). Затова и 
в този роман на Вишниек, наред с отделни 
семантични гнезда, по-често групирани не 
смислово, а по чисто външен признак, слу-
чайно (думи – част от реклама, уловени по 
етикети на дрехи, храни, промишлени стоки, 
машини, магазини) се прилепват и думи, или 
част от словосъчетания на различни езици, 
в много случаи с граматически грешки. Но 
тези грешки, създаващи словесен абсурд и 
нонсенс, са търсени съзнателно, следова-
телно става въпрос за словесни трикове, из-
ползвани от повечето постмодерни автори. 
Социалните процеси се успоредяват с про-
цесите в езика – те са аналогични. Словото 
поема функциите на литературните пер-
сонажи, които имат спомагателна роля. У 
Вишниек „високото“ и „ниското“, сакралното 
и профанното съжителстват, борят се за ав-
торското му благоволение. Неговият текст 
е „реабилитация на битовото, баналното, 
антипоетичното...“ (Пл. Антов). В петдесет 
и осма глава, например, като литературен 
персонаж се появява... хлебарка, едно от 
най-противните насекоми, „съквартирант 
на човек в неговото ежедневие от най-дъл-
бока древност“. И всичко това – на фона на 

една интелектуална проза, която авторът 
съзнателно принизява, пародира и в ня-
кои моменти дори „смачква“... След кратка 
автобиография, състояща се от фрагменти, 
която съдържа и историята на възниква-
нето и написването на книгата, започва съ-
щинският роман, съвсем неотговарящ на 
класическото определение на жанра, тъй 
като наред с фикцията не по-малко място 
заема и документалният, автобиографични-
ят разказ. Тук са включени много дневници 
– реални и фиктивни: „Истинският дневник“ 
(Щастливото събитие, когато авторът-герой 
получава паспорт и виза за Франция – от-
тогава започва и същинският му живот на 
свободен интелектуалец), „Дневникът на 
една гърбица“, „Дневникът на една котка“, 
„Из еротичния дневник на госпожица Фави-
ола“ и др. Това, без съмнение, е творба с ре-
хава структура, със свободна композиция. В 
новите глави се появява нови литературни 
персонажи, които на първо време са извън 
сюжета. И след много страници, когато авто-
рът сякаш ги е забравил, той се връща към 
тях, но не заради фабулата, а по изричната 
му воля. И така: Вишниек въвежда все нови 
и нови литературни герои, почти необвър-
зани с предишните... Книгата е сатиричен 
политически роман, остро критичен към 
миналото на бившите соцстрани (визирани 
са главно Румъния и Чехословакия), но е и 
литературен отзвук на Пражката пролет от 
1968 – много оригинално е решен епизодът 
със съветската танкова инвазия, предста-
вена чрез образа на „похода на хилядите 
ботуши“. И при все, че „чешките събития“ са 
сложили отпечатък върху целия роман, той 
е замислен преди всичко като мащабна кар-
тина на Париж – направена е връзка и меж-
ду „парижките вълнения“ от същата година. 
Париж е градът на мечтите на Вишниек. Той 
е и музей, и културна столица на света, и ми-
нало, но и настояще със своите проблеми, 
които съвсем не са убегнали от зоркото око 
на автора... Вишниек е успял да се впише във 
френския културен елит, може да се каже, че 
е покорил „Града на светлините“. Прочутото 
му и инкриминирано в Румъния стихотво-
рение „Корабът“ (на комунизма), прочетено 
по Френската телевизия от Митеран, на-
кланя определено везните в негова полза 
в надпреварата за президентския пост с 
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Жак Ширак. Това емблематично съчинение 
синтезира философията на автора – визията 
му за бъдещето. Вероятно затова е било из-
брано от него за финал на романа. Написано 
през 1980 година, то символизира рухване-
то на комунистическите режими в Източна 
Европа. Потъващият кораб на миналото се 
снишава толкова бавно зад хоризонта, че с 
този образ Вишниек е предвидил тежките 
условия на прехода, белязан от хаос, наси-
лие, беззакония, разруха...

Людмила Григорова

Литературният скандал. 
Скандалът като литература

УИ „Пайсий Хилендарски“, Пловдив, 
2010

Ето една наистина 
благодатна и интерес-
на във всяко отноше-
ние тема, занимавала 
пресата (по-често оц-
ветена в жълто) и на-
учните литературни 
издания през различ-
ни години. Сборникът 
с горното заглавие се 
появи през 2010 г. 
като резултат от про-
ведената на 28 и 29 
май 2009 г. конферен-

ция в Пловдив от катедра „Българска лите-
ратура и теория на литературата“ на ПУ „П. 
Хилендарски“. Съставители и редактори на 
книгата са Любка Липчева-Пранджева и 
Инна Пелева. В уводните си думи те обясня-
ват, че за жалост сборникът не включва 
дискусиите по време на конференцията. 
Както за съжаление е и фактът, че не всичко 
четено на форума е влязло в книгата, а 
също и липсата на предговор. Прочее, пи-
шат редакторките, тази „жертва“ е в името 
на това, „сборникът да бъде четен като 
предговор към бъдещата тематична поре-
дица, която ще разоре и нашата си нива 
(чуждите откога плод дадоха!) по посока на 
отказаното приличие във/чрез/покрай ли-

тературата“. Следват прелюбопитните за-
главия на тази (предстояща) поредица, кои-
то тук ще спестим, за да уважим въображе-
нието на интелигентния читател и да изо-
стрим трилърното... И в тези над 170 стра-
ници е казано достатъчно по аспектите на 
скандалността в литературата. Навремето 
си мислех, че една от емблемите на подоб-
но явление е драмата на Йовков „Боряна“, 
която кара „певците“ на българското село 
Й. Йовков и Ел. Пелин да се хванат за гуши-
те (Е. Пелин в статия обвинява в плагиат-
ство добруджанеца, че е взел изцяло сюже-
та си от „Гераците“, Йовков не му остава 
длъжен.) Но да се върнем към книгата. Как-
ви са определенията за литературен скан-
дал според някои от авторите в сборника? 
Николай Аретов: „Скандалът е съществен 
елемент от културния живот на модерната 
епоха. Както е известно, той може да бъде 
съзнателно търсена стратегия за налагане 
на нова поетика или за собствено присъст-
вие в културата; до подобни жестове при-
бягват романтиците и модернистите. В Бъл-
гария подобни скандали, струва ми се, са 
малко, а и не толкова ярки“. Според Магда-
лена Костова-Панайотова „очевидно идея-
та за скандала е в основата на хуманитарно-
то познание“. И: „Колкото повече една кул-
тура подчертава първостепенността на ге-
незиса, толкова по-скандална е тя“ (както 
авторката посочва твърдението на И. Смир-
нов от статията му „Скандалът“, 1999 г.). Сава 
Василев: „Що се отнася до съдържанието на 
понятието литературен скандал, то за такъв 
би трябвало да се приеме всеки, при който 
литературата е повод или причина за раз-
ногласия. От друга страна, достатъчно ли е 
участниците в един битов скандал да са ли-
тератори, за да се обяви той за литерату-
рен?“ И добавя: „сама по себе си думата 
„скандал“ е вече изпитание за представите 
за литературност. И на най-снизходителни-
те. Съзнателно не употребявам „литерату-
ра“, а „литературност“, защото литератур-
ността, освен естетическа категория, може 
и трябва да се разбира и поведенчески. 
Като маркираност на стила...“ За Анжелина 
Пенчева (от чешко литературно гледище) 
скандалите са си в крайна сметка „битка за 
позиции и територии, която с някои свои 



724 алманах • Ϛвета гора • 2010/2011

Преглед

прояви напомня мутризацията, мафиотиза-
цията“ (за периода на кризата на писател-
ските институции в Чехия след Кадифената 
революция). За Мария Ендрева самото при-
зиране на творци и книги носи в себе си 
скандала (разглеждайки конкретно „Спра-
ведливост за Сърбия“ на Петер Хандке и 
наградата „Хайнрих Хайне“). „Скандалът 
около Хандке – пише тя – поставя много въ-
проси за образа на дадена култура, офор-
мян до голяма степен с помощта на култур-
ните отличия, и неговата обвързаност с по-
литиката, която в крайна сметка, въпреки 
своята недостатъчна некомпетентност, 
участва в определянето на въпросната кул-
тура до извънестетически критерии“. Поня-
тието „литературен скандал“ според За-
прян Козлуджов все още не е терминологи-
зирано, „твърде широко е и с него се обо-
значават конфликтни литературни явле-
ния, доста различни по обществената си 
значимост, острота на конфликтите, по при-
чините, които ги пораждат, по степента на 
протичането си и отзвука, който предиз-
викват в общественото и социокултурното 
пространство“. И още: „Не е лишена от осно-
вания тезата на Н. Георгиев, според която 
„чувствителността към литературата в едно 
общество може да се измери с броя и шум-
ността на литературните скандали в него“. 
Димитър Камбуров възкликва: „Литерату-
рен скандал днес? Трудна работа.“, разглеж-
дайки два модела за литературен скандал 
(„Апостолов“ на Сибиле Левичаров и „Пиа-
нистката“ на Елфриде Йелинек). И уточнява: 
„Поради прословутата многозначност на 
литературата да се докаже нарушаване на 
табута в нея е непосилно трудоемка задача. 
А и в свят на тълпяща се неграмотност и съ-
ответна немара към езика скандалът, който 
се взема за събитие, завладява и се надява 
най-вече на визията“. (В скоби се изкушавам 
да актуализирам темата със семплия филм 
на Мишел Бонев и скандала около него на 
Венецианския фестивал – 2010 г., който ма-
кар и в друга сфера на изкуството, поставя 
сходни проблеми и въпроси, както романа 
на С. Левичаров.) Владимир Трендафилов 
се опитва да идентифицира понятието 
„скандал“ в своите „Бележки върху днешно-
то ни дебатно поле“. Той пише: „Скандалът в 

днешното българско литературно поле е 
до голяма степен неосъществен дебат. И 
още по-точно, демонизиран дебат, отплес-
нат в неинституционална посока чрез наз-
ванието „скандал“... Разбира се, както съста-
вителките и редакторки на настоящия 
сборник посочват, темата е отворена, с про-
дължение, което донякъде удовлетворява. 
Опитът на авторите е многопосочен – в 
синхрония и диахрония те изследват един 
важен моторен културологичен факт. Може 
би хоризонталните и вертикални разрези, 
които правят, както и сглобките в сборника, 
са малко стихийни, т.е. несъсредоточени в 
един географски топос – само родната 
действителност например, или в определе-
но време/период. От друга страна именно 
тази „неорганизираност“ превръща книгата 
в интересно четиво – надникваме в чужди 
зони и култури, имаме възможност за срав-
нения, паралели и изводи. Понякога анали-
заторите изследват единичен, конкретен 
факт: синестезията в поезията на симво-
листите, обгледана като „проблематичен, 
дори шокиращ феномен“ в известната ста-
тия на Ст. Младенов срещу Т. Траянов – в 
„Листопад“, бр. 9–10, 1924 г. (Йордан Ефти-
мов); честотната проява на „биография“ в 
прозата на г. П. Стаматов и кодифицирането 
на текста като средство, трик за „епатажно 
подриване на конвенционалния образ на 
културата“ (Инна Пелева); „юбилейната“ 
статия на П. П. Славейков за Йован Й. Змай 
– в „Мисъл“, кн. 7, 1899 г., която се явява уни-
кален, безпрецедентен ругателски текст 
против големия сръбски поет, но всъщност 
насочена индиректно срещу Вазов (Свет-
лозар Игов); свалянето от репертоарния 
план на Пловдивския театър пиесата на 
Иван Добчев „Лазар и Исус“ (по Ем. Станев) 
през есента на 2007 г. по молба на митропо-
лит Николай (Атанас Бучков); скандала 
около наградата „Х. Хайне“ за „Справедли-
вост за Сърбия“ на П. Хандке (Мария 
Ендрева) и др. Понякога скандалът преска-
ча граници: романът „Страшния съд“ на Бла-
га Димитрова попада в „двойно засенчено 
пространство на осигурен културен транс-
фер между ГДР и НРБ в началото на 70-те 
години на XX в.; немското издателство оба-
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че „редактира“ – орязва, осакатява, текста 
по идеологически причини, на което автор-
ката възразява писмено и спира от печат 
собствената си книга (Любка Липчева-
Пранджева); понякога остава в рамките 
на една (чужда) държава/култура: „Сканда-
лът като битие (Руските авангардни поети-
чески групи – 59-те–70-те години на XX в.)“ 
от МагдаленаКостова-Панайотова; „Оп-
люй автора, убий критика! Литературните 
скандали около и в чешката литература 
след 1989 г.“ от Анжелина Пенчева; както и 
споменатия вече текст на Мария Ендрева 
„Справедливост за Сърбия“ на Петер Ханд-
ке. Литература, политика и медии в сканда-
ла за наградата „Хайнрих Хайне“... Разглеж-
дайки синхронно различни аспекти на тема-
та, интерес предизвикват дисекциите на С. 
Василев „Тайният скандал или за тайните 
на скандала. По повод писмата и дневници-
те на Йордан Вълчев“, на З. Козлуджов 
„Млади“ срещу „стари“ 1907–2008 (за не-
осъществения литературен скандал)“, как-
то и „Бележки върху днешното ни дебатно 
поле“ на Вл. Трендафилов – един логичен, 
макар и отворен, финал на сборника. С го-
лямо удоволствие споменавам и новите из-
следователски позиции върху повече или 
по-малко известни „скандали“ от близкото 
ни и не така близко минало – „Поетите и тех-
ните „песни за душата“: един потиснат скан-
дал (Петко Славейков, Иван Вазов и Свето-
слав Миларов/Стефан Стамболов)“ на Н. 
Аретов и „По следите на един скандал. Раз-
ривът на „четворката“ с „Нов път“ в името на 
новите пътища“ на Вл. Янев, както и еврис-
тичните погледи на Св. Игов („Един южнос-
лавянски манифест. Пенчо Славейков за Й. 
Й. Змай)“, на И. Пелева („Скандалното – 
направа и употреби в прозата на г. П. Стама-
тов“), на Л. Липчева-Пранджева, Й. Ефти-
мов и др... Наистина безкрайно любопитен 
сборник, макар че му липсва дисциплина 
(но да не забравяме, че идеята е потенциал-
на). А що се отнася до наблюдаваните бъл-
гарски литературни скандали – каквато ли-
тературата, такива и скандалите. И обра-
тното.

Владимир Шумелов

Мария Дубарова • Избраният. 
Синята жена (романи)

„Libra scorp„ , Бургас, 2009

Романите на Мария 
Дубарова „Избраният“ и 
„Синята жена“ са писани 
още през 80-те години, 
но излизат едва през 
1994 г. Следва второ из-
дание от 1999 г., а десе-
тилетие по-късно сме 
свидетели на солидно 
книжно тяло, побрало 
между кориците си двата 
текста... Това безспорно 
е феномен в новата бъл-
гарска романистика, но не бих се изкушил 
да разсъждавам върху него, върху мита 
Петя Дубарова, за особеното бургаско при-
страстие, или за разиграване на издателски 
PR. По-скоро ще се опитам да маркирам 
най-общо своите наблюдения върху двата 
романа... Сюжетът на „Избраният“ гравити-
ра около живота на Насо, дете на селото и 
природата, което открива по естествен път 
мисията си в изобразителното изкуство. 
Съдбата на героя-художник се преплита със 
съдбата на четири жени – Лисавета, Жей-
на, Сила и Лада. С първите две го свързва 
синовното чувство (Лисавета) и духовната 
близост (Жейна), с вторите – любовта. Раз-
очарован от жестокостта на Сила, от фана-
тизма на комунистите и от града като цяло, 
Насо се завръща в лоното на природата, в 
лоното на неизкушеността и простотата, 
белязани обаче от знака на дълбинно мити-
ческо прапознание (Лада)... Личният избор 
на протагониста е по същество и нравствен, 
и социален, и екзистенциален. Младият ху-
дожник отказва да разбере антагонизмите 
на социума, представени с известен схема-
тизъм, за да се оттегли в себе си, огорчен 
и разочарован от света на хората, но все 
така влюбен хармонията на естеството. Тук 
трябва да се присъединим към коментара 
на Кирил Попов, който открива наличие на 
русоизъм и толстоизъм. Но по-мощна е дру-
га тенденция – митопоетичната, която обръ-
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ща наратива към фолклорно-легендарното, 
към цикличния хронос на мита, шаманските 
практики и пр. Тук романът е най-силен, сти-
га да не бе претрупан другаде с наивно ре-
зоньорство, романтична символика, естети-
чески алогизъм... Вторият роман в книгата е 
„Синята жена“. Писането вече е понатрупало 
опит, не се пилее самоцелно, а води читате-
ля през перипетиите на романовото дейст-
вие. И тук в центъра на повествованието е 
един образ – този на Катерина, – но покрай 
него социалният периметър се разширя-
ва, уплътнява се и се аргументира съдбата 
на всеки персонаж. Жадна за знания, отво-
рена с любов към света, младата жена ще 
претърпи пълен крах на мечтите си за сво-
бода и братство, за мирен труд и споделена 
любов. Романът проследява жестокостта 
на новопроизвелите се комунистически 
властници, геноцида в лагерите, абсурда 
на идеологемите. Целият арсенал от под-
лост, коварство и варварство ще се стовари 
върху любовта на Катерина и Милко, за да 
я унижи и унищожи. А те от своя страна ще 
се борят, отстоявайки себе си и паметта си в 
едно време без памет... И в двата романа на 
М. Дубарова прави впечатление жаждата на 
основните персонажи за живот, познание и 
любов. Съвсем млади, те узряват за друг тип 
познание, което не се научава от книгите, а 
се култивира от емоционално и нравствено 
извисения човешки дух, който, потънал в 
рустикален ескейпизъм, преоткрива исти-
ната за човека и неговата предопределе-
ност отвъд всякакви -изми, отвъд всякакви 
утопии... И още нещо: от тези романи се из-
тегля митопоетически наратив, който води 
към друга бургазлийка – Керана Ангелова с 
„Елада Пиньо и времето“.

Божидар Богданов  

Ирина Войнова • Сълзи на огъня. 
Мъртва кост (лирика)

„Фабер“, В. Търново, 2010. 

Четенето на поезия винаги натоварва: 
било защото сърцевината на словото се ук-
рива зад един неординерен език, било за-

щото е отегчително да 
следваш сухите корита 
на лирическото пусто-
словие. А удоволствие-
то е винаги отвъд текста 
– в неговото осмисляне 
или просто в бягството 
от него... Четейки стихо-
вете на Ир. Войнова от 
„Сълзи на огъня“ с под-
заглавие „Мъртва кост“ 
(което ще използвам 
по-нататък), оставам 
раздвоен в оценката си, тъй като поетиче-
ският талант на авторката е безспорен на 
микроравнище, разгърнат в тропите, но 
същевременно стагниран в общия план 
на текстовата сугестия. Казано другояче, 
внушението се децентрира, разпилява се 
в неумели поанти. В първия и втория ци-
къл завършените текстове са по-скоро из-
ключение. Все пак в стихотворения като 
„Един кон източна порода“, „Доверие“ и 
още две-три работи поетесата демонстри-
ра овладяност на техниката, овладяване на 
лирическата цялост... Безспорно най-зре-
ли са последните цикли на книгата – „Кри-
ло и корен“ и „Мъртва кост“. Там, както и в 
останалите стихове, на преден план се от-
кроява проблемът за истината, свободата, 
пътя и доверието. Ир. Войнова не бяга от 
социалното и гражданското, а го развива и 
дообогатява, оглежда го от различни ъгли, 
като в последна сметка социално-граждан-
ското добива екзистенциални конотации, 
битиен скепсис и притчовост. Използвайки 
зооморфни двойници на лирическия су-
бект (котка, пчели, стоножка) алегоричен 
език и библейска символика поезията на 
Войнова се оттласква от конкретно-исто-
рическото, за да се домогне универсално 
човешкото. Метаморфозите на лирическия 
Аз (“Аз съм стара,/ рижава,/ осакатена/ 
котка“ или „С тяло на стоножка прекося-
вам…“) носят представа за ентропия, бол-
ка и абсурдност на битието от кафкиански 
тип, а стихотворението „Пчелите на гнева“ 
с иносказателността, агонията и гротеската 
кореспондират с поезията на Константин 
Павлов... Книгата „Мъртва кост“ завършва с 
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едноименното стихотворение, дало името 
и на целия сборник. 

Свободата е като мъртва кост
мога и без нея
но винаги ще ми липсва

Ето коя се оказва висшата ценност в ак-
сиологията на тези стихове, които, въпреки 
споменатите вече несъвършенства, беле-
жат една важна тенденция: завръщане на 
поезията към социалната проблематика.

Божидар Богданов

Велко Барбиери • Епитафия на 
императорския сладокусник

“Фабер“, В. Търново, 2010.

Роден през 1950 г. в Сплит. Популярен 
хърватски писател, получил признание в 
страната си, превеждан в чужбина. Пре-
водач Жела Георгиева. Оригинален сюжет 
в духа на станалата напоследък модерна 
проза, свързана с кулинарните изкуше-
ния. Фикция и рецепти. Гротескова форма 
за изразяване на една философия, в която 
естетът, въпреки волята на диктаторите и 
трагичната перспектива, е победител... Из-
куството да се наслаждаваш на храната, е 
част от изкуството да живееш. Всичко може 
да бъде победено от въображението. От по-
требността не просто да съществуваш, а да 
бъдеш човек. Да цениш насладите и красо-
тата... Чудесна корица на Невена Ангелова. 
Композиция-епитафия на една епитафия. 
На един оригинален финал... Останало-
то е игра. На жанрове 
(фрагментите на днев-
ника, авторитета на до-
кумента). Увлекателно 
четиво, след което се 
убеждаваш, че и умните 
неща могат да бъдат за-
нимателни, че времето 
не ги отдалечава от теб, 
тъкмо обратното, кара 
те да ги препрочиташ... 
В романа диалогът има 

ключова роля. Чрез него се отстояват пози-
ции, воюват аргументи, изграждат се обра-
зи... В. Барбиери може да ви научи на много 
неща. Включително и да готвите. В този сми-
съл позанемарените домакини с неособе-
но висока литературна култура могат да си 
позволят приключението с книгата. Трябва 
да си го позволят и онези окнижнени цени-
тели на словесността, които обикновено се 
хвалят с нулевия си кулинарен опит, или се 
опитват да компенсират липсата на твор-
чески контракции с критически фрагмен-
ти за котлон и тиган. Най-интересното при 
последните обикновено са съветите как да 
убием глада с яйца на очи и порция пърже-
ни картофи, но да не запалим стаята, в която 
събират прах неиздадените ни ръкописи.

Сава Василев

Георги Николов • Киноманът

БП, С., 2010.

Веднага, след като прочетох романа, 
написах на автора писмо. Сетне второ... Бях 
възхитен. Скромният обем от около 90-на 
страници не бе проблем за жанра – тъкмо 
обратното. Видно е, че в малко страници 
може да се каже много. Май думите „видях 
живота си като на кино“ в случая могат да 
се разбират и буквално – не като метафо-
ра на последните мигове живот. Читателят 
на г. Николов с активна памет от 70-те го-
дини насам, а може би и малко по-рано, би 
могъл да пропътува десетилетията, спом-
няйки си за филмите, които е гледал. А те 
до един са култови, висока гласа, класика. 
Филми, направени от талантливи режисьо-

ри, с красиви актриси и 
обаятелни мъже. Кинома-
нът е пътешественик, но 
неговата ракета-носител е 
големият екран... Текстът е 
изграден на принципа на 
колажа. Подобно сцена-
рий за филм. Ще откриете 
много неща – интересно 
повествование, ненатрап-
чиво присъстващи, почти 
невидими (втъкани) крат-
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ки киноесета, и една странна последна част, 
наречена „Допълнителни материали“ (“Раз-
ширени сцени“, „Отпаднали материали“, „Ре-
зюме“). И тук има място за героя. Но и място 
за думите, които ще родят самия филм. В 
този смисъл в романа не само се говори за 
кино, но и се „прави“ кино. Да не забравяме 
преразказите на филми, които са ни карали 
да будуваме и мечтаем, деликатното прид-
вижване през демилитаризираната зона 
между реално преживяното и дискурсите 
на фикционалното... Трудно е да преразка-
жеш такава книга. Трябва просто да я про-
четеш, за да преживееш отново собствения 
си живот. Написана е талантливо, ориги-
нално, ангажира вниманието и интелекта, 
защото е изключително почтена към факта, 
но и асоциативно отворена, с оригинални 
преходи и културни реминисцензии, кои-
то не могат да не задоволят както редовия 
любител на киното и литературата, така и 
претенциозния читателозрител. Съвсем ло-
гично по-късно романът получи наградата 
на СБП.

Сава Василев

Владимир Стоянов • По водата ли 
писах. (Стихотворения)

“Фабер“, В. Търново, 2011.

Антологичната книга на Вл. Стоянов се 
появи с юбилейна скорост – ще рече зако-
номерно-постъпателно, но и достатъчно 
категорично, за да обедини най-доброто в 
творчеството на поета, в това число и по-
следните му опити... Спомням си първата 
книга, която ми подари през 2005 г. –“Ка-
менно хвърчило“. Дотогава май не сме се 
познавали толкова отблизо. От въпросната 
година насам следя внимателно творчест-
вото и изявите му. Дори един бегъл поглед 
върху написаното през последните 5–6 го-
дини би показал колко много вода е изте-
кла, колко пясъчни дюни е отвял вятърът и 
колко нови е скамарил. Излиза, че малкото 
капчици романтична роса са пресушени и в 
„Параклисът на ветровете“ гласът е много 

по-драматичен. Спо-
менът за написаното 
преди това проблясва 
тук и там, но имаме усе-
щането, че терзанията 
на духа заливат всичко. 
Не бих казал, че това е 
особено оптимистична 
(светла) книга. Тъкмо 
обратното – тук има 
кръстопътни въпро-
си, съмнения, мисли 
за смъртта и дори ис-
торически и библейски превъплъщения 
с предизвестена безизходност. Всъщност 
– много неща вече са се случили. В ембле-
матичната и със заглавието си стихосбирка 
„Нашествието на тревите“ откриваме час-
тици езическа виталност (“Див огън“, Юди-
но хоро“, триптиха „Сезонът на кръвта“). Но 
думите ми са за антологията „По водата ли 
писах“. Защото е последната книга на Владо, 
защото е юбилейно-поводна и защото раз-
говаря с всички негови книги от по-близко 
и по-далечно време... Както може да се оч-
аква, при поет като Вл. Стоянов е логично 
да се появят културни цитати и парафрази, 
образи и идеи-реплики на културни сюже-
ти. Това също е форма – но на поетическо, 
а на научно – четене. Няма съмнение, че Вл. 
Стоянов е от високо образованите поети. 
Дали това е добре, дали влияе на непосред-
ствеността, аз не зная. Зная само, че и през 
модерния ХХ в., както и днес, в началото на 
новото хилядолетие, талантът и образова-
ността не враждуват. Че времето на прими-
тивно-гениалната сладост отмина... В първа-
та част на книгата са поместени три добили 
популярност стихотворения като „Одисей“, 
„Тръстикова кошница“, „Усмивката на ве-
стителя“, превърнати от автора в чудесни 
песни. Но ни пресрещат и по-авангардните 
опити в духа на така наречената фигурална 
поезия, в която буквата е не само част от 
смисъла, а се опитва да следва и линията, 
привична за молива и четката. Ето начин 
да се буквализира идеята за „рисуването“ 
чрез буква, слово. Да се въздейства не само 
чрез абстрактното значение на думата, но 
и чрез една визуална форма, която допъл-



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 729

Преглед

Димитър Костадинов • Живях на 
този бряг. (Литературна анкета с 
Паруш Парушев)

Изд. ателие „Аб“, С., 2011.

Изглежда доброто старо време на лите-
ратурните анкети прави опит да се завър-
не. Във всеки случай това е най-обемната 
литературна анкета, която ми попада през 
последните години. Авторът, Д. Костади-
нов, живее и преподава в Бургас, занимава 
се с поезия, литературознание и още мно-
го неща, свързани с духовната ни култура. 
Верен на литературата, здраво привързан 
към славните години на така наречената 
Търновска вълна поети, наложили се през 
70-те години на миналия век, сам възпита-
ник на ВТУ, той се заема да представи една 
от емблематичните личности на поколе-
нието – П. Парушев. Последният, заедно 
с Б. Христов, М. Георгиев, Т. Клисуров, К. 
Ковачева, Ив. Серафимов и др., тръгва от 
Търновската Алма Матер, но, разбира се, е 
творец от национална величина. Над 300 
страници текст, разкриващ биографията на 
П. Парушев като художник и човек. Трудно 
е да бъде скицирано набързо съдържани-
ето на анкетата. Не е и необходимо. Защо-
то не може да бъде конспектиран цял един 
живот – с неговите перипетии, надежди и 
разочарования. Освен за детството, за из-
питите и студентските години във Велико-
търновския университет, П. Парушев спо-
деля интимната си визия за големите поети 
на България от по-далечното и по-близкото 
минало. Това е неговата скала, неговата га-
лерия на безсмъртните. Не е подмината и 
политиката, случилото се през годините на 
демокрацията. За пореден път се уверявам 
колко ценен е този жанр. Оттук историци-
те на литературата могат да научат много. 
И не само те. Иде реч за важен документ, 
чрез който читателят би стигнал по-бързо 
до сърцето на автора, би разбрал по-добре 
творчеството му. Интересна книга за инте-
ресен човек. Д. Костадинов трябва да е до-

ва или опровергава (а може би отмества 
или разширява) смисъла. Да не забравяме 
– иде реч за „Притчи върху пясъка“. Кратки, 
ударни стихове, заковаващи Смисъла. Миг, 
преди вълната на забравата да го отмие. 
Такава вероятно е съдбата на лирическата 
миниатюра – да ни приведе в особено на-
строение, да ни настрои, подобно копчето 
на някогашните радиопарати, на вярната 
вълна, преди да се изгубим в ефира на не-
литературата. Разбира се, и да запечатаме 
в съзнанието си фреската, образа, за да го 
пренесем – въпреки времето... Поезията на 
Вл. Стоянов мисли за миналото, за истори-
ята, но и за настоящето. Мисли поколенче-
ски – назад и напред във времето. Мисли за 
живите и за мъртвите – за това говорят част 
от посвещенията в книгите му... Да, Вл. Стоя-
нов знае цената на думите. Книгите му не се 
сгромолясват една подир друга върху гла-
вите на читателя – това се превърна в прак-
тика на други негови колеги... Останалото 
– интересна композиция на антологията. 
Разделена е на две големи части – „Усмив-
ката на вестителя“ и „Притчи върху пясъка“ 
– последната съдържа циклите „Живот край 
пчелина“ и „В лодката на вятъра“... Винаги 
съм казвал, че има нещо особено в морски-
те поети. Ни най-малко не пренебрегвам 
различията на почерците. И все пак същест-
вува нещо като нега – много деликатен, поч-
ти недоловим звук на невидимо трептяща 
струна, в която се долавя гласът на роман-
тично-миражните настроения. Дори когато 
самото море отсъства като образ. Иде реч 
за нещо повече от облъчване, от невидим 
загар, солена следа. То е в усещането за 
пространство – мислене с енергиите на хо-
ризонта. За скритото зад него, а това трудно 
може да се изкаже с прости думи. „По водата 
ли писах“ е приливна книга – с нея пристига 
най-хубавото от поета Вл. Стоянов. Зная, че 
след отдръпването на водата по законите 
на времето и небесните светила, ще останат 
най-хубавите дарове. И че ще има кой да им 
се любува.

Сава Василев
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волен от резултата. Надя-
вам се и повечето читатели, 
които все още не са изгуби-
ли интерес към жанра.

Сава Василев

София Ангелова 
• Българска 
литература. 
(Критически етюди)

“Libra Skorp“, Бургас, 2011.

“Има ли смисъл поредната книга върху 
проблеми на българската (и не само) лите-
ратура“ – пита се предговарящата книгата 
Елица Дубарова и подобаващо и неедно-
значно си отговаря, визирайки преди всич-
ко ролята на индивидуалната рецепция. 
Сигурно е така. Това до голяма степен обяс-
нява липсата на нарочна, задължаваща ос, 
която да дисциплинира и подчини концеп-
туално и тематично свободното движение 
на литературните субекти – от Вазов до В. 
Стефанов и Б. Биолчев. Важното е, че усе-
щането за актуалност, за отзивчивост и го-
товност да се съприкосновяват класическо 
и съвременно, е налице. Иначе акценти има 
– наблюдения върху различните роли на 
литературните езици, както и размисли за 
комуникативността и некомуникативността 
им, за отношението на читателя и институ-
циите и т.н. Това е издание, адресирано до 
вече недотам широкия кръг на специали-
стите. Типична литературоведска книга, 
която отстоява собствена позиция, разчита 
на личния прочит и почерк и заявява при-
съствие от близка дистанция (гравитира 
към съвременния литературен процес, част 
от който е и прочитът на по-близкото и по-
далечното литературно минало). Няма съм-
нение, че зад съдържанието й стоят опит, 
натрупани енергии, стремеж да се картог-
рафира прочетеното и преживяното през 
последните години – ето защо откриваме не 
само градовете, но и селцата, вървим по пъ-
тищата и улиците и трупаме впечатления за 
облика, очертан от множеството, а друг път 
спираме пред конкретен дом, врата (книга, 
автор) и разговаряме с домакина. С. Ангело-

ва не крие пристрас-
тията си към работата 
с текста, оттам и усе-
щането за силата на 
аргументите, с които 
си служи, за задълбо-
ченост на вниквани-
ята в структурата на 
образците. Книгата 
има всички качества 
да стане част от най-
новото битие на кри-
тическата ни наука, 
но и да бъде в услуга 

на филолозите, в това число и на студентите 
в процеса на тяхното обучение.

Сава Василев

Янислав Янков • Антология

„Жанет 45“, Пловдив, 2011.

Книгата се появи 
наскоро в издателство 
„Жанет 45“ и отбелязва 
по достоен начин 70-го-
дишнината на поета. 
Тя всъщност е и тест 
на стиховете му пред 
проверката на времето. 
Издържат ли те тази ви-
сша проверка? Въпро-
сът е реторичен и съм 
горд, че през годините 
съм бил редактор както 
на тази книга, така и на редица други преди 
нея. Технически не беше трудно Антология-
та да се подготви, защото материалът бе из-
обилен и качествен... „Аз пиша собствена си 
драма. И затова се отнасям със стиховете си 
жестоко“, казва поетът. Може да се погледне 
и иначе – стиховете на Янислав са жестоки, 
книгите му са жестоки, откъдето и да ги по-
гледнеш: езиково, тематично, естетически. В 
тях има и социална поезия, и политически 
реплики, и ремикси на стари класически 
парчета от времето на соца с носталгично-
елегичен и интимен тон. Парадоксално, но 
тази традиционно „изповедна“, „автентична“, 
„искрена“ и облъхната от силното „чувство“ 
на на лирическия „аз“ поезия премина гор-
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до покрай -измите на 90-те, стои гордо на 
краката си и надживява времето си, а хората 
продължават да я четат и цитират. Янислав 
познава големите, сам е един от тях и им 
въздава почит... Понякога ми прилича на 
пророк. Важното е, че винаги е бил верен на 
себе си. На поезията. На читателите.

Владимир Шумелов

Сава Василев • Арбанашките 
махали на литературата. (Книга за 
сприказване)

“Фабер“, В. Търново, 2011.

Много показателен пример за способ-
ността на С. Василев да се превъплъщава в 
своето живеене за литературата е книгата 
му „Арбанашките махали на литературата“. 
Статиите в тази книга са свободни разход-
ки из литературата, при които критически-
те сюжети получават по-особена направа, 
специфична логика на вътрешните сцепле-
ния. Този „генномодифициран“ вид, както 
на шега го наричат някои, е много близък 
до натюрела на автора – освобождава го от 
неизбежната схоластика на академичното 
писане, от робството на чуждата мисъл и 
му дава възможност да „пее“ своята литера-
тура. Авторът удоволствено се разтваря в 
своите сюжети, разгръща ги ей така, с леко-
та, чертае големи параболи, скокове, зигза-
ги и имаш чувството, че ако 
не е спиран от рамките на 
статията, спокойно би могъл 
да ги продължава, колкото 
си иска. Защото тук той не 
толкова изследва своя пред-
мет, колкото го преживява 
отново. Уж шлагерни, тези 
сюжети съдържат и доста-
тъчно сериозни планове: 
първо, защото жанрът дава 
възможност за неочаквани 
преходи в различни области, 
и, второ, защото зад всичко 
това стои натрупано познание, литературен 
опит. Материята е „освоестена“, преживяна 
със знания за високите и ниските й етажи, 
за смешните и недотам смешните й страни. 
Текстовете в тази книга са много енергични, 

свежи, сочни, свидетелство за изблик на 
творчески сили, на литературна жизненост 
и, бих казал, пасионарност.

Петър Стефанов

Сава Василев • Варвело. 
Литературният фронт. 
Евангелие от Лазар

“Фабер“, В. Търново, 2011.

Книгата с екзотичното заглавие „Варве-
ло“ съдържа две части – „Литературният 
фронт“ и „Евангелие от Лазар“. Повечето от 
статиите и студиите в част І-ва са посветени 
на полемични ситуации и личности, свър-
зани с три периода в българската литерату-
ра – следосвобожденския, между двете 
световни войни и през времето на социа-
лизма. По повод знаковата 1910 г. С. Васи-
лев се заема с един от най-любопитните 
сюжети, посветени на критическите изяви 
на Вл. Василев в сп. „Мисъл“ и обтегнатите 
отношения между изданието и Вазов. След 
като коментира атаките от едната и другата 
страна, авторът изгражда оригинален лите-
ратурно-критически разказ, благодарение 
на който препрочитаме по нов начин кръга 
„Мисъл“, но най-вече опознаваме таланта и 
достойнствата на младия Вл. Василев. Де-
батът Вазов – „Мисъл“ се превръща в голя-
мото изпитание за бъдещия главен редак-

тор на „Златорог“. От наблюденията 
на Василев излиза, че първият пери-
од в творчеството му е изцяло под 
знака на споменатия дебат и е жало-
ниран от него – от 1904 г., когато се 
заема да защити народния поет в 
статията „Вазов по страниците на 

списание“, до 1910, 
когато публикува 
рецензията си за 
„Японски силуети“... 
Като лично прино-
сен може да се оце-
ни и текстът, посве-
тен на друг голям 
критик, какъвто е 
Д. Кьорчев (“Д. 
Кьорчев за литера-
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турната критика. 12 фрагмента, увод и за-
ключение“). В него С. Василев с помощта на 
фрагмента успява да систематизира възгле-
дите, методологията и стилистиката на един 
от най-метафизичните ценители на литера-
турата ни. Освен всичко друго, Василев про-
дължава започнатото в предишни свои из-
следвания, посветени на критическите по-
черци и идеи между войните, достигайки до 
важни обобщения. В този смисъл написано-
то за Д. Кьорчев е част от пространни на-
блюдения, започнали още в „Литературния 
мит Вл. Василев“ и продължени по-късно в 
поредица от статии, посветени на Ив. Ра-
дославов, Ив. Мешеков, К. Гълъбов, отново 
на Вл. Василев и др. Своеобразен мост меж-
ду следосвобожденските сюжети и литера-
турните събития след Първата световна 
война хвърля статията, посветена на С. 
Скитник и неговото пребиваване в сп. „Зла-
торог“ – естествено, заради ранният и под-
чертано критичен прочит на Вл. Василев от 
1910 г. в рецензията му за дебютната стихо-
сбирка на художника... Част от естетическа-
та картина е и статията, посветена на лите-
ратурния кръг „Стрелец“. С. Василев и преди 
това е посвещавал на тази група свои из-
следвания. В случая обаче иде реч за нещо 
по-специфично – за ролята на уникалния по 
своето съдържание и полиграфия в. „Стре-
лец“, за предхождащия го в. „Изток“, и най-
вече за онази невидима, вероятно и неосъз-
навана координатна система от текстове, 
която от дистанцията на времето става все 
по-стройна, особено при опити да бъде 
препрочетена и антологично съставена и 
издадена... Част от сюжетите на 20-те е и 
прочитът, който прави Владимир-Василев 
на Смирненски. Без преувеличение може 
да се твърди, че статията „Литературният и 
паралитературният сюжет „Хр. Смирнен-
ски“ в творчеството и съдбата на Вл. Васи-
лев. Варианти на смисъла“ е единственият 
към момента по-цялостен опит (след стра-
ниците, посветени в „Литературния мит Вл. 
Василев) за изясняване на този често при-
помнян момент в нашата литература, хвър-
лил тежка сянка върху живота на Вл. Васи-
лев. Показателно е, че когато се спира на 
драматични моменти в българската литера-
тура, С. Василев намира начин да внесе ар-
тистичност и хумор, да беседва върху раз-
лични в жанрово и стилово отношение тек-
стове, а това безспорно е в полза на крити-
ческата интрига и читателския интерес. 

Това е характерна черта на стила му, проли-
чала още в книгата за Вл. Василев, в която 
успешно преодолява опасността от инфор-
мативна пренаситеност, извличайки от една 
неекспресивна материя сюжетна интрига 
(“романизира живота на голямата българ-
ска литература между двете войни“), оста-
вайки верен на дълга си към научното пре-
дизвикателство... И все пак в по-голямата си 
част „Литературният фронт“ е посветен на 
литературата ни от периода след 9 септем-
ври 1944 г. – видно от статиите за Й. Въл-
чев, г. Стоев, С. Сивриев и поставените в тях 
проблеми. „Персоналистът законодател“ е 
смел опит да се оповести идеята, че своеоб-
разното поведение на писателя, както и 
особеностите на стила му, са повече от ти-
пологично близки на онова, което ще се 
случи през епохата на постмодернизма, и те 
не само предговарят последния, но имат 
претенции за бащинството. Част от всичко 
това е и тезата, че Й. Вълчев може да бъде 
определен като „литература в литература-
та“. При това със солиден принос и в терито-
рията на скандалното и полемичното – 
неща присъщи на постмодерното мислене 
и поведение (стат. „Тайният скандал или за 
тайните на скандала“)... С. Василев явно има 
афинитет към автори, за които няма моног-
рафични изследвания или по-големи по ма-
щабите си проучвания, защото след първа-
та студия за Ст. Стамболов като поет и кни-
жовник, който написа и публикува още като 
студент, след дисертацията си за Вл. Васи-
лев, се зае с творчеството на г. Стоев. В кни-
гата „Варвело“ той ни предлага две статии, 
които няма да срещнем в „Цената на златото 
и на историята“, защото са провокирани от 
други творби на големия писател, между 
които е и романът „Много висока тераса“. 
Бих казал, че това засега е единственият по-
задълбочен опит за анализиране на романа 
извън немногобройните отзиви и рецен-
зии, както и оценките, които са правени по 
съвсем други тематични поводи. Лично за 
мен бе интригуваща съпоставката с романа 
на Иво Андрич „Мостът на Дрина“ (“Мостът 
като кръстовище на историята – Иво Ан-
дрич и Генчо Стоев“). Най-малко поради 
това, че С. Василев отрива у тези толкова 
различни автори нещо повече от повод за 
диалог – открива близки философски ви-
зии, особено що се отнася до образа на мо-
ста като кръстовище на историята. Близка 
ми е и темата на статията „Интелигенция и 
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литературна провинция – за един задочен 
диалог между Т. Жечев и С. Сивриев“, която 
ни връща към трудните години на отмина-
лата епоха, но и ни убеждава, че за аргумен-
тите на таланта никога не е имало прегради. 
Че личности като Т. Жечев и С. Сивриев са 
засягали болезнени и неудобни проблеми, 
защото са били строители на най-новата ни 
култура. Впрочем, драмата на онази епоха 
С. Василев е уловил в пространната си сту-
дия „Към въпроса за литературната картог-
рафия на социализма“. Тук е добавено не-
претенциозното, но точно и необходимо от 
гледна точка на съдържанието подзаглавие 
– „Автори, сборници и книги“, защото тек-
стът разкрива, освен всичко друго, панора-
мата на множащите се изследвания, свърза-
ни с периода на социализма, без да се за-
бравя приносът на преподавателите от Ве-
ликотърновския университет... Най-респек-
тиращият с обема и съдържанието си текст 
в книгата е „Евангелие от Лазар“ – две сту-
дии, които заявяват себе си като част от още 
по-голямо цяло – вероятно от бъдеща кни-
га, посветена на Лазаровото възкресение у 
Ем. Станев и съвременната ни литература. 
Разказът на „Лазар и Исус“ поставя един 
много деликатен въпрос, който засяга и нас, 
българите. Той излиза от рамките на рели-
гиозната дилема, за да извика други, нрав-
ствени послания, без които модерният чо-
век трудно би намерил пътя към себе си. 
Иде реч за интерпретация, която и до днес 
се възприема в руслото на популярната 
теза за авторовата нерелигиозност, дуалис-
тичен светоглед, езическа чувствителност и 
т.н. С. Василев търси обратния път – педан-
тично анализира текста сегмент след сег-
мент, проследява библейските му хармони-
зации и разминавания, за да стигне до идея-
та, че талантът, геният на Ем. Станев го е 
предпазил от големите прегрешения в сфе-
рата на морала и императивите на религи-
озния дух. В „Евангелие от Лазар“ Василев 
ползва инструментариума на библейската 
археология, на екзегетиката и културоло-
гията, на историята и мемоаристиката; 
предлага своя интерпретация на Емилиян-
Станевите визии за политическата история 
и религията, но провокира и ново отноше-
ние към жанра. Текстът залага на изцяло 
различна гледна точка към Ем. Станев и 
творбата. И, не на последно място, убежда-
ва ни, че трябва да преразгледаме предста-
вите си за последната, както и за мястото й в 

творчеството на писателя като цяло. Впро-
чем, за това до голяма степен допринася и 
предходният текст – „Разказвачът Ем. Станев 
или за преображенията на жанра“.

Николай Даскалов

Сава Василев • Непокорният Лука. 
(Разкази и пиеси)

“Фабер“, В. Търново, 2011.

Не са много чести примерите, когато 
професионални историци и критици съз-
дават сериозно изкуство. Писателският де-
бют на С. Василев става през 1992-1993 г. с 
цикъла разкази „На лов без кучета“. Той е 
автор на един оригинален роман, какъвто 
е „Летище за пеликани“. За него Ив. Станков 
в предговора си към второто издание на 
книгата от 2007 г. казва, че е „комай един-
ственият опит на българския постмодерни-
зъм да построи цяла белетристична книга 
върху света на един конкретен автор от 
националната повествователна традиция“ 
– в случая писателя В. Попов. „Непокорният 
Лука“ е нова стъпка не само на белетриста, 
но вече и на драматурга С. Василев. Тук но-
велата „Непокорният Лука“, дала заглавието 
на книгата, и пиесата „Трева за морските 
зайци“ свидетелстват за личния почерк на 
един съвременен писател. Не по-малко ин-
тригуващ е примерът с 
пиесата „Кръщение по 
Великден“ по романа 
„Цената на златото“ от г. 
Стоев – дори само за-
ради това, че е реали-
зиран драматургичен 
вариант на един каме-
рен, външно несъбити-
ен роман, и че е пред-
приета рискованата, 
отговорна и успешно 
реализирана като „ин-
тертекст“, операция по 
съавторстването, защото част от пиесата е 
написана от С. Василев, но в духа, поетиката 
и идеите на г. Стоев.

Яни Милчаков
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Софья Николаевна Букасова-
Богословова • Руската следа във 
Варна.

“МС ООД“, Варна, 2009

Книгата в своето първо издание е пуб-
ликувана през 2009 г. При продължилата и 
след това изследователско-творческа ра-
бота на авторката и поради откриването 
на нови сведения по проблематиката, през 
2011 г. се появява разширено издание на 
книгата (отново на „МС ООД“) – този път на 
български и руски език. Допълненият ва-
риант продължава установената по-рано 
посока на размисъл и стилистика. Книгата 
е двупланова. С ярък историзиращ пласт, 
проследяващ спецификата на връзките и 
взаимоотношенията между българи и руси, 
свързани чрез съдбата на град Варна. Но и 
с вълнуващо-затрогваща линия на мемоар-
ното, облъхната от привързаност и обич 
към лицата, за които се разказва. Със смире-
на болка по хора, които са близки и скъпи, 
но са напуснали този свят – отдавна или не 
толкова, както и с радост за всички, които 
са „тук“ и се радват на внуци и правнуци. С 
тъга по отминалото време на мир и душе-
вен покой – с чистотата и простите радости 
на детството. С Вяра и Надежда, които само 
упованието в Господ дарява. Документално-
историческото се среща и прелива със су-
бективността на емоцията от преживяното. 
Фактологичното – с меланхолно-бленува-
щото... Книгата „Руската следа във Варна“ на 
С. Богословова започва, вместо с предговор, 
с пътеписа на Иван Вазов „Един наш черно-
морски бисер“ (в. „Мир“, 1 септември 1901 г.), 
където народният поет изрича пророчески 
слова: „Варна <…> може да се хвали с бъде-
щето – нейното честито местоположение ми 
казва това“. Пътеписът, с описваното в него 
време, е отправна точка – в ретроспекти-
вен и проспективен план, към Историята, 
която подема Богословова... Обръщайки се 
към миналото и към визирания от Иван Ва-
зов период, авторката се връща значително 
назад – до 1716 г., когато Османската импе-
рия води война с Австрия, но я губи; това е 
началото, от което тръгва, за да проследи 
хода на историческото, но и на субективно 
човешкото време. Постъпателно обглеж-
дайки историческия процес, Богословова 
маркира „Войните и катастрофите на Бълга-
рия“, като засяга Балканската (1912 г.), Меж-
дусъюзническата (1913 г.) и Първата светов-
на война (от 1914 г.), за да стигне до онзи 
„Поврат в историята“, след който (1917 г.) на 

територията на Руската империя се устано-
вява нов държавен ред... Събитията и по-
следиците от този „поврат“ са същината на 
проблема за С. Николаевна. Защото новата 
обществена система провокира социално-
политически, икономически и културни ка-
таклизми, като води до срив и в духовните 
устои на хората. Народът се разделя на две, 
създават се две армии – Червената и Бялата. 
Започва кръвопролитната братоубийствена 
Гражданска война. В началото на 1920 г. по-
ложението в Русия става особено тежко. Ши-
рят се глад, студ, мизерия, болести. Хората 
са в смут, несигурност; обхванати от вътреш-
но раздвоение, апатия и морален упадък. 
Семейни и родствени връзки се разкъсват. 
Светът на русите се срива. Над два милиона 
руси, които отказват да приемат съветската 
власт, напускат своята Родина. Напускат я с 
мъка, макар да ги крепи надеждата, че скоро 
ще се завърнат по родните места. Повечето 
са потомствени дворяни, високообразова-
ни, ерудирани, висококвалифицирани. Цве-
тът на Русия. Те поемат по мъчително-дра-
матичния „Път на емиграцията“... Мнозина 
се насочват към България, която за тях, като 
православна християнска страна, е обетова-
на земя. Само през пристанище Варна пре-
минават над 30 000 руски емигранти, голяма 
част от които се отправят към Бургас, Плов-
див, Ямбол, Сливен, Казанлък. Разкривайки 
вътрешното раздвоение и психологическия 
драматизъм, изживяван от бежанците, С. Бо-
гословова представя индивидуалната съдба 
на много руски семейства, свързали живо-
та си с България, в частност – и с Варна. Тя 
се опира на техните живи и дълбоко-лично 
изстрадани спомени. Разказите се редуват 
с изживявания, изразени в поетична форма 
– в книгата са представени стихове на Ни-
колай Тароверов, офицер от Бялата армия, 
на архимандрит Кирил Попов, на Екатерина 
Владимировна Келлер-Шулц… Новата стра-
ница от живота на русите – тук, в България, 
която те приемат за своя втора родина, се 
свързва с „Руската следа в духовността, кул-
турата и образованието“. С. Николаевна про-
следява също и традициите, които руските 
бежанци и техните потомци създават и ос-
тавят след себе си в сферите на медицината, 
индустрията, строителството, земеделието, 
търговията. Приносите им са значителни... В 
края на книгата авторката представя библи-
ографска справка, чрез която всеки би мо-
гъл да разшири и задълбочи познанията си в 
сферата, която го вълнува. Даден е и речник 
на архаични или малко познати слова.

Ваня Колева
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Добромир Добрев • Етическите 
търсения на Николай Бердяев

“Химера“, Шумен, 2010.

Пред нас е книгата на шуменския пре-
подавател Д. Добрев, посветена на един 
от най-големите и най-интересни руски 
мислители Н. Бердяев. Руската религиоз-
но-философска мисъл отдавна вълнува 
българския читател и специалистите, но ре-
ално творчеството на Бердяев влезе в сво-
бодно обръщение през 90-те години на ми-
налия век, когато започна неговото масово 
превеждане и издаване у нас. Етическите 
норми, вълнували автора на „Смисълът 
на творчеството“, мно-
гократно са били в кон-
фликт с действителност-
та, със социалните и уп-
равленческите практики. 
Това поражда екзистен-
циални драми, провоки-
ра съпротиви на мисълта 
и ценностите... Книгата на 
Д. Добрев се състои от 
три части (глави), Увод и 
Заключение. Всяка част 
също е изградена от три 
автономни текста – ве-
роятно символно-композиционен акт, 
препращат към идеята за Светата Троица. 
Освен професионално защитените прочи-
ти на Бердяевия корпус, книгата може да 
се похвали и с отлична комуникативност, а 
това я прави отворена към свободния чи-
тател. Заедно с „Кризата на Европейската 
култура“, „Доброто във философията на все-
кидневието, „Социално-политическите въз-
гледи на Владимир Соловьов, „Етическите 
търсения на Н. Бердяев“ се явява продъл-
жение на дългогодишните търсения на Д. 
Добрев в областта на етиката. Като достоен 
възпитаник на Философския факултет на 
Санкт-Петербургския университет, авторът 
доказва чрез трайните си интереси към 
руските философски и религиозни мисли-
тели, че битуването на последните днес е 
от изключителна важност не само за ака-
демичната хуманитаристична общност, но 

и за хората на властта, за обикновените 
гражданин, тъй като посланията им са ис-
тинския коректив на случващото се в мо-
дерния свят, който не знае как да се справи 
на първо място с моралната си криза, а след 
това и с всички останали.

Сава Василев

Румяна Емануилиду • Юлияда

 „Знаци“, Бургас, 2009.

Изключително луксозно издание с мно-
го подходящо заглавие, отговарящо не 
само на представата за творчеството на 

своя обект, но и на 
оформлението. Това 
е своего рода епи-
чески разказ за едно 
мащабно присъствие 
в съвременната бъл-
гарска култура. Из-
данието се състои от 
две книги (“Уроците 
на Юлия“, „Юлияда“) 
и четири театрал-
ни брошури (“Юлия 
и куклите“, „Юлия и 
Радичков“, „Юлия и 

клоуните“, „Юлия и Брехт“). Първата книга 
– „Уроците на Юлия“ – съдържа визуални и 
словесни текстове, представящи мислителя 
Ю. Огнянова. Нейния професионален и чо-
вешки опит. Става дума за статии, интервю-
та, бележки на самата Ю. Огнянова, а това 
е чудесно хрумване, уплътняващо идеята 
и изданието като цяло. По-обемната част 
– „Юлияда“ – е интересен опит за портрет 
чрез визиите на съвременници. Ползва-
ни са стратегиите на различни жанрове, в 
това число и на интервюто, към което са-
мата Румяна проявява откровена слабост. 
Изключително интересна е частта „Юлияда 
в снимки“. Останалите страници можем да 
определим и като разследване на журна-
листката. Освен добросъвестно сериозни 
и последователни, последните успяват да 
съхранят емоциите на Румяна, нейната лю-
бов към твореца, за който пише. Не са заб-
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равени Смоленския период, първите пуб-
ликации, посветени на Ю. Огнянова. Пред-
ставям си как щеше да изглежда българска-
та култура, ако имахме по една такава книга 
за всеки значим режисьор, актьор, въобще 
за всяка творческа личност. Мисля, че нещо 
подобно отбелязах и по повод книгата, 
посветена на П. Слабаков. Но малцина са 
онези, които имат готовността и силите да 
повторят направеното от Румяна. Ето защо 
това издание още дълги години ще бъде ве-
роятно най-представителното четиво както 
за личността на Ю. Огнянова, така и в жанра 
си. Дано то улесни и стимулира интереса на 
по-тесните специалисти – на изкуствоведи-
те-театрали, чиито изследователски усилия 
оставят усещането за вписаност в големия 
афиш на културата, в историята на българ-
ския театър като част от общата картина на 
сценичните изкуства през последните десе-
тилетия.

Сава Василев

Румен Стоянов • Нейде между

Ziezi ex quo Vulgares, С., 2011.

Подобна книга 
може да си позволи 
човек с много опит и 
сериозни натрупва-
ния. Жанрът й трудно 
може да се определи. 
Тя е едновременно ме-
моар, дневник, сбор-
ник със съвсем кратки 
и не толкова кратки 
есета, малки лирични 
откъси, срещи с реч-
ници и думи, попътни 
размишления – странен роман, в който 
имат място критическите бележки и публи-
цистичните срезове на съвременността и 
какво ли още не. В края на краищата става 
дума за рефлексивна проза, за личен днев-
ник, съставен освен от думи теми и от думи 
проблеми, с които авторът се е сблъскал, а 
след дежурното извинение за неочаквания 
контакт, веднага се е заловил да ги оглежда 

от всички страни и да ги премисля. Това е 
много лична авторска книга – предназначе-
на за широка аудитория, но и за писатели, 
които имат какво да научат за процедурата 
по писането и издаването на текстове. Въ-
прос нe само на право. Въпрос на основа-
телно самочувствие. Р. Стоянов има и две-
те... Освен всичко друго, „Нейде между“ е 
предназначена за удоволствено четене. За 
размишляване и най-много за общуване. 
На читателя с автора. Това е невидим дилог, 
при който писателят преподава (но дели-
катно) на онзи, който е познал нуждата да 
общува с мъдрото слово, с пластичния език, 
а и е знаел кого да избере. Летопис на ин-
телектуални, на разнородни духовни пре-
междия – пред вас е една добре написана и 
добре издадена книга.

Сава Василев

Диана Радойнова, Атанас 
Радойнов • Росеново и Петко Росен 
– неразделни

„Либра Скорп“, Бургас, 2010.

Какво е необходимо 
за едно село, за да остане 
в историята – да бъде на 
кръстопът или важен път, 
да има запазени родови 
характеристики, така че 
поколенията да са обър-
нати едно към друго, да 
има свой културен и фол-
клорен празничен ка-
лендар, да опровергава 
поговорката, че в малко 
село голям човек не се 
ражда и да има добри ле-

тописци. Всичко това важи за село Росено-
во. Авторите, които сами налагат идеята за 
родовата приемственост, тъй като са баща 
и дъщеря, откриват историческата перс-
пектива на селището, тъй като го свързват 
с „диагоналния римски път“ за Константи-
нопол, включват в структурата на книгата 
биография за П. Росен, една забележител-
на личност, чрез която селото заживява с 
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националните измерения – войните, лите-
ратурата, трагиката на преселенията, етно-
логията. Макар че този труд има и характе-
ристиките на сборник, включващ текстове, 
които засилват автентичността на изслед-
ването, то самостоятелните наблюдения, 
плод на продължителна архивна и теренна 
работа са същинските приносни моменти в 
него. От празничния календар прави впе-
чатление особената активност на селяните 
по време на Великден и Еньовден, както и 
някоя детайли като първоначалното обли-
чане на бяло при смърт на близък, което е 
само за деня на погребението, след което 
се почернят. Тази книга показва, че българ-
ските селища имат такава история, култура 
и съдба, че всяко едно от тях може да бъде 
проекция на националното битие.

Радослав Радев

Емил Кръстев • Сянката

Гея Либрис, София, 2010.

Този роман е създаден, за да изтече бър-
зо пред очите ни, като един съботен или 
неделен разговор, стилът му се твори по 
законите на устната реч – остроти, препра-
щания, остроумия, премълчавания, вицове, 
предизвикателства, битови фрагменти, сен-
тенции. Иронията е двигател на действи-
ето, а психологическия ефект е следствие 
от несъстоялото се същинско действие. 
Сюжет в познатия смисъл на думата няма, 
асоциациите са събитията, поради което 
пределната реалност се означава като гро-
тескова. Светът е преназован чрез сянката 
си, т.е. чрез загубата на същинския си образ. 
Може би и поради това имената на героите 
са значещи повече чрез прякорите си – Ге-
орги Мухльото, Пиклюто, Бухалката и т.н. 
Читателят може да припознае случките и да 
се удиви колко му е познато всичко, поради 
което влиза в романа, разполага се като в 
кресло и за сетен път се убеждава, че няма 
смисъл да разсъждава кое е еротика и кое 
порнография, защото всичко е опошляло, 
че по-добре е да остане в тайнствеността 
на абривиатурите СРЯ или ТСЯ, отколкото 

да мисли отношенията между хората чрез 
сурово рохките яйца или чрез твърдо сва-
рените. Наситен и четивен роман. Би мо-
гъл да мине даже, че е писан в стил поток 
на съзнанието, ако не сме забравили, че в 
днешно време съзнанието май няма поток 
или е по-скоро сянка на поток. Романът е 
толкова добре постигнат, че според мен е 
излишен този обяснителен финал за живо-
та сянка, за човека сянка, за сенчестите ни 
действия. Той е вече внушение, бих казал и 
публицистика, която е написана добре, но 
защо да обличаме дреха, след като на ни-
кой вече не му дреме от голотата.

Радослав Радев

Никола Радев • Седем ключа на 
вода

 „Труд и право“, София, 2010.

Къси разкази, стег-
нати изречения, ин-
тригуващ сюжет, ос-
вежаване на спомени, 
диалози като капчуци, 
разбунени фрагменти 
и над всичко това едно 
прекрасно чувство за 
хумор. До сега вижда-
хме българския харак-
тер по сушата, свързан 
със земята, в този сбор-
ник с разкази вече пла-
ва по море. И наглед нищо различно – пак 
деструкция: моряците вместо да се любуват 
на церемониала пред Бъкингамския дво-
рец, пускат конски мухи, за да гледат сеира 
на конете („Финикийци“); жената, вместо да 
види героичното у мъжа, вижда смешното 
(„Герой за жена си“). Но всъщност удиви-
телното е чувството за достойнство, спо-
собността на българина да сътворява свой 
свят, където и да е, и там, където очакваме 
да видим прагматизма му, светва един лъч 
романтика. Драматизмът на плаването по 
замръзналото Азовско море изведнъж се 
превръща в желание за игра чрез големия 
къс лед, които моряците запазват чак до 
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Бургас чрез маскирането с бели чарша-
фи, за да се превърнат в гюмета за патици 
(„Хиляда и петстотин „стопа“). За мен един 
от ключовете на тази книга е разказа „Бе-
кярско общежитие“ – зад прозаичното за-
главие се крие един мъдрец с фина душа, 
пречистена и готова за милосърдие, със 
светлата биография на моряка, който даря-
ва морето със съдба, с живот, проявяващ се 
във великите крайности на самота и приоб-
щаване. Чисто и светло е написана тази кни-
га и е издадена по повод 70-годишнината на 
писателя, но добрите книги нямат възраст 
особено когато зрелостта и драматизма на 
битието са облечени в лекокрилите дрехи 
на усмивката.

Радослав Радев

Симеон Димитров • Безмълвен 
събеседник; Безкрайни 
интонации на смисъла

„Пространство форма“, Бургас, 
2011.

Удивителното в поезията на С. Дими-
тров е, че напрегнатите мащаби на фило-
софското мислене имат много чисти, а бих 
казал и обикновени човешки превъплъще-
ния. Опозиции като небе – земя, вечност 
– мигновеност, ад – рай и т.н. задават гло-
балните въпроси на времето – не е случай-
но, че въпросителните стихове се налагат 
в поезията му, но мисълта и емоцията са в 
мярата на една протегната ръка или в топ-
лотата на един човешки поглед – винаги 
съзнаваш близостта до другия или до случ-
ващото се. Затова и в трудната мисъл пътят 
се извървява лесно или поне на човек му се 
иска да го извърви. Битието на лирическия 
му герой е разпънато между отсъстващото 
и изгубеното. В първото има надежда, във 
второто – болка. Присъстващото вече дори 
и не може да се съзерцава – то „е видимо и 
ясно“, остава ни да търсим отсъстващото, 
което „загадъчно се крие...“ (Отсъствието“). 
Проблемът за невъзможното съзерцание 
поради духовна дисхармония прави труд-

но постигането на 
възмечтания рай. 
Когато започва да 
чете стихосбирката 
от първия цикъл „Ад. 
Падението“, читателят 
естествено стига и до 
втория – „Чистилище. 
Пробуждане. И се на-
стройва да се прене-
се в третия „Рай. Въз-
дигането“. Направена 
по този начин компо-
зицията успокоява, 
защото дори и да се стигне до предела на 
болката, читателят очаква вестта и някой да 
му посочи: „Ето я...“ – светлината. Връщането 
на митологичната идея за Човека Светлина 
(„Човекът“, „Просветление“, „Азбука“ и др.) 
е всъщност възстановяване на спонтанния 
ни живот. Какво велико и дълго очакване, а 
то идва чрез най-простичкото: „Между два 
бряга. / Като водата – / чисто / и / просто / 
спонтанно пътуваш. / Въплъщение живо.“ 
(„Твоето дао“). Поете, аз вече пътувам, но 
по-важното е възстановеното ми чувство, 
че и преди съм пътувал... А сега за „Безкрай-
ни интонации на смисъла“. Останах с усеща-
нето, че за първи път източния жанр хайку 
добива особен български привкус, тъй като 
поетическото се изразява с онова сладко 
послание, което се ражда още от старобъл-
гарската литература, наречено „плетение 
словес“: в малко думи – много реч. Поетика-
та става риторика, а риториката се обръща 
в своята противоположност – мълчанието. 
Чудесно! Премълчаването поражда толко-
ва любопитство, колкото може да се събе-
ре в едни детски очи и в едни намерения, 
които са предусещане за мъдрост. А аз си 
мисля, че най-сладко е да приемаме мъд-
ростта като предусещане. Така в търсене 
на смисъла няма да бъдат заглушени гласо-
вете на сетивата и на чувствата. Впечатлен 
съм от графичното оформление на отдел-
ните страници в стихосбирката – най-отго-
ре е графиката лабиринт, след него словото 
сито, а под него са изтръскани успокоените 
дух и материя с аромата на цвят съзидание.

Радослав Радев
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Йордан Ефтимов • Опроверганата 
добродетел. Опити върху Цветан 
Марангозов

Изд. ателие „Аб“, С., 2008.

Книгата с текстове върху живота и 
творчеството на Цв. Марангозов авторът 
определя непретенциозно като „опити“ и 
тя покрива донякъде жанра научно есе. 
Седемте текста (от рецензия до разширена 
статия или студия) изграждат доста пълно-
кръвен образ на поета, белетриста есеиста, 
публициста, театралния и телевизионния 
драматург и кинорежисьора, дисидента 
Цв. Марангозов – син на големия българ-
ски поет Николай Марангозов... Първият 
текст „Тема за предателя и героя“ излиза 
още през 1996 г. във в. „Литературен вест-
ник“ (бр. 4). Това е рецензия за книгата с 
две политически пиеси на Цв. Марангозов 
„Гъбата или Обратното на обратното. Ус-
мивката на страха“ (ИК „Хр. Ботев“, С., 1995). 
Вторият текст „Морал и практика“ отново 
е рецензия – в рубриката „Приписки“ на в. 
„Литературен вестник“ (бр. 20, 26.5.1999 г.) 
за книгата на Цветан Марангозов „Интимна 
дистанция“ (ИА „Аб“, С., 1999 г.). Това са десет 
интервюта на писателя с български журна-
листи между 1991 и 1998 г. Удобен жанр за 
встъпление към мисленето на един толко-
ва парадоксален творец – жанр директен и 
непосредствен като форма. 

Несъмнено най-сериозният (и най-об-
емният) текст в книгата е „Безразличният“ 
и работата над стила“ (публ. във в. „Лите-
ратурен форум“, бр. 14, 28.11.2000 г.; бр. 
15, 5.12.2000 г.; бр. 16., 12.12.2000 г.)... След-
ващият – по съдържанието, в което зага-
дъчно са пропуснати страниците, – текст е 
„Опроверганата добродетел“. На с. 85 оба-
че текстът е назован „Безкрайните парадо-
кси на диалектическия ум“. Като отчетем 
този факт на разминаване в заглавията, а 
едното от тях е и заглавие на книгата, дру-
гото е наред – заглавията от „Съдържание“ 
следват тези, изброени в „Библиография“ 
в края на книгата. Тук Й. Ефтимов визира 
книгата „Дневник без календар“ (ИА „Аб“,2 

С., 2002). И нейната рецепция авторът по-
ставя в контекста на останалите до дози 
момент издания на писателя в България... 
В критическия текст „Вивисекциите на мла-
дия Марангозов“ (публикуван във в. „Лите-
ратурен вестник“, бр. 30, 27.09.2006 г.) пред-
мет на анализ е книгата на Цв. Марангозов 
„Музеят (Драматургия 1961–1964)“ (ИА „Аб“, 
С., 2005), която съдържа пет радиопиеси и 
сценарий за ТВ филм, писани веднага след 
емиграцията на автора в Западна (тогава) 
Германия. Текстовете в сборника „Музеят“ 
„са написани от Марангозов преди четири 
десетилетия на немски и са преведени от 
самия него в наши дни“ (с. 95)... Връзката от 
предишния текст и следващия „Как 1947-а 
бе пренесен в 1956-а: „Бунтът на покор-
ните“ на Цветан Марангозов“ (публ. в сб. 
„1956“, изд. на НБУ, С., 2007) е именно пи-
есата „Бунтът на непокорните“ (публ. в сб. 
„Музеят“). Първоначално писана като ра-
диопиеса, през 1963 г. тя е филмирана (във 
формàта, който доскоро тук наричахме ра-
диотеатър) и излъчена по канал ZDF... 

Финалният текст на книгата е „Завеща-
ние без наследници“ (публ. във в. „Литера-
турен вестник“, бр. 12, 2.04.2008 г.) – рецен-
зия на книгата на Цв. Марангозов „Гради-
ната на епилога. Обратен наклон“ (ИА „Аб“, 
С., 2008), състояща се от една поема и едно 
есе. Поемата е достатъчно автобиографич-
на, изпълнена с характерната за Маранго-
зов апоретичност и често експлоатиран 
оксиморон; тя е „равносметка, в която раз-
чистването на сметките е отложено, за да 
възтържествува примирието с природата“, 
докато есето „Обратен наклон“ „е мъчение-
то от несвършването на едно време, от кое-
то ни дели половин век“ (с. 131). И това не е 
всичко, разбира се. Отново силен социален 
и културен контекст, стремеж за прониква-
не в етиката и философията на времето и 
автора. За тази книга на Марангозов Й. Еф-
тимов пише, че е „радикалното завещание 
без наследници“ (с. 134)... Дано това не е 
така. Иначе писането върху Цветан Маран-
гозов предстои.

Владимир Шумелов
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Керана Ангелова • Улицата на 
пеперудите

“Знаци“, Бургас, 2010.

„Улицата на пеперудите“ е поредният 
роман на Керана Ангелова, последвал „Ела-
да Пиньо и времето“ и „Вътрешната стая“. 
Това е експресивен и богат на символи 
текст, който тематизира човешката свърза-
ност с мястото и времето като неизбежни 
компоненти на личностната идентифика-
ция и битийна предопределеност. Творбата 
чертае лабиринтоподобна траектория, по 
която се движат утехата и тревогата на на-
шата изначалност, предвождани от жужене-
то на древни гласове. Романът разказва не 
история, а истории – на пръв поглед хао-
тично разпилени, а всъщност свързани от 
нишките на разноликата човешкост. Всеки 
герой е инвариант на темата за търсената 
пълноценност и щастие, за извървяването 
на пътя към другия. Неочакваните сравне-
ния, асоциативни наслагвания, симултанни 
преживявания и метафорични преобръща-
ния повеждат читателя по пеперудената 
улица на града-лабиринт, приютил старо-
заветни чудовища и серафически видения. 
Героите влизат в ро-
мана, оголени откъм 
лична история и по-
степенно придобиват 
собствен контекст. В 
„предизвестената не-
известност“ на текста, 
който разчита живота 
като съчинение, раз-
казването всъщност 
подрежда и сглобява 
привидно хаотична-
та мрежа от значе-
ния. Това е роман, 
центриран около изгубената, намерена 
и преоткрита женственост – новосътво-
рена, изящна, извънвъзрастова и пълна 
с мъдрост. Мозаичната и фрагментарна 
композиция се съсредоточава в окото на 
камерата на Хю, която кинематографично 
визуализира станалото-ставащо. Личният 
драматизъм в романа на Керана Ангело-

ва отказва да се облече в социална дреха, 
защото историята липсва като политиче-
ски или социокултурен контекст. На нейно 
място идва диалектическото противоречие 
и пълнокръвие на живота, в който героите 
се припознават, съществуват едновремен-
но и успоредно в глухото пространство на 
милосърдната улица, а човешките съдби 
са точки, върху координатната система на 
града/света. В тази книга за страшната сила 
на думите, текстът разказва за своето ста-
ване, а повествованието е като змия, която 
неочаквано излиза от познатата си кожа, за 
да надене друга – реална и същевременно 
неочаквано-непредсказуема. А на читателя 
не остава нищо друго, освен да препрочита 
и досътворява текста, воден от мисълта, че 
днес е последния ден от остатъка на живота 
ни. Първият. Най-добрият. Единствен. 

Марина Владева

Добринка Топалова • Прозата на 
Керана Ангелова: да си върнем 
сътворението

“Знаци“, Бургас, 2010. 

В цялостното и задълбочено изследва-
не на Д. Топалова критическата рецепция 
следва хронологичната поява на книгите, 
а концептуален ключ за прочита им са мо-
дерните митологични, антропологични и 

психоаналитични тео-
рии и изследвания, осъ-
ществени от М. Елиаде, 
Дж. Камбъл, Н. Фрай, 
К. Г. Юнг и др. Топалова 
подрежда оценящо от-
делните произведения, 
като разширява тема-
тичния обхват и широ-
тата на идеите във всяка 
от книгите на К. Анге-
лова. Интерпретацията 
й минава през „Зана“ и 
раждането на Духа, „Па-

пазини“ и появата на символа, „Елада Пи-
ньо и времето“, свързан с детето в люлката, 
„Вътрешната стая“ и образа на майката, до 
комулативния връх – „Улицата на пеперу-



алманах • Ϛвета гора • 2010/2011 741

Преглед

дите“ и бога. Всички произведения са част 
от единния опус и хомогенния творчески 
мир на писателката, функциониращи като 
цялостен мегатекст. Топалова проследява 
процеса на създаване, освещаване и на-
блюдаване на светове в тази проза. В ана-
лиза й централно място е отделено на „ми-
тико-поетическото поведение“ на твореца, 
който изгражда пренапрегнат, свръхемо-
ционален и „екстатически реализъм“. Топа-
лова разчита повестта „Зана“ като вход към 
последващите текстове. Тук е първата поя-
ва на мястото – Странджа – във функциите 
й на родно място и енергийно пренапрег-
нат топос. Следва „Папазини“ и появата на 
пишещия герой и на словото като такъв, а 
също на дома като локус. В „Елада Пиньо 
и времето“ Топалова обговаря „мистико-
трансцеденталната логика на фигурата на 
детето“, а също и смислопораждащите и 
наративни функции на двойника и двойни-
чеството като художествен феномен. Във 
„Вътрешната стая“ интерес за критика пред-
ставляват инициационните функции на те-
кста-слово и ролята на личността като част 
от родово-семейния космос. „Улицата на 
пеперудите“ Д. Топалова свързва с масовия 
човек и с редица митологични и библейски 
архетипи. Изследването е осъществено с 
дълбока ерудиция и добро познаване на 
творческия свят и лаборатория на К. Анге-
лова и заслужава да стане част от библиоте-
ката на съвременния читател.

Марина Владева

In spiro. Списание за респираторна 
медицина и вдъхновение.

Не, няма грешка. Нито в името на списа-
нието, нито в интереса ни към него. Пред-
ставяте ли си – респираторна медицина и 
вдъхновение. Много, много приятно се из-
ненадах преди около година време, когато 
варненските ми приятели лекарите Д. Пет-
кова и Д. Паскалев ми показаха изданието. 
В него има място за сериозна литература 
– попаднах например на брой, в който се 
представяше поета Борис Христов. Главен 
редактор е доц. Коста Костов, доктор по 

медицина, Началник на 
Клиника по белодроб-
ни болести, Военноме-
дицинска академия, Со-
фия. Наистина интерес-
но, полезно, достъпно 
и за неспециалиста 
списание, без компро-
миси по отношение на 
научното знание. Чу-
десно доказателство, 
че интердисциплинар-
ността е нещо естест-
вено и необходимо за 
високообразования чо-
век. Не го казвам само 
защото държа в ръцете 
си броевете, които ми 
предоставиха немалко 
място за представяне на 
Света гора и стиховете 
на д-р Д. Паскалев. Тук 
ще откриете и страници на Р. Леонидов за 
Хр. Фотев, интервю с актьора Камен Донев, 
статии от вида на „Последните наземни убе-
жища на оркестъра на „Титаник“, рецензии 
за книги и какво ли още не. Естествено, пре-
обладаващи са страниците за медицина. Но 
с много богато и разнообразно съдържа-
ние – от специализирани публикации, до 
съвети за домашно лечение, профилактика, 
отношение към болните. Поздравления за 
екипа и главния редактор.

Сава Василев

Клео Протохристова • Парадокси 
на неназовимото

ФФ на ПУ „П. Хилендарски“, 
“Фабер“, В. Търново, 2010

Забележителен сборник във всяко от-
ношение – от оригиналния замисъл и съ-
държание, до удоволствието да се общува 
с него като издателски продукт. Редакто-
рите Иван Русков, Младен Влашки и Свет-
ла Черпокова направиха чудесен подарък 
на проф. дфн Клео Протохристова. Жестът 
е повече от колегиален. Тук личат знаците 
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на почитта и приятел-
ското отношение. И 
по още една причина 
този сборник е изклю-
чение – в него думата 
е предоставена преди 
всичко на самата Кл. 
Протохристова. Оби-
чайна практика е юби-
лейните поводи да 
пораждат големи кон-
ферентни четения, а 
след това и сборници, 

чието съдържание, при най-голямо стара-
ние от страна на организаторите и редакто-
рите, си остава откровено еклектично. Раз-
бира се, в тази стара, класическа практика, 
няма нищо лошо. Добрият стар академизъм 
продължава да се съпротивлява на капани-
те на безразличието и отчуждеността, кои-
то ни притискат отвсякъде. Сериозен опит 
за преодоляване на негативните енергии 
са и двата сборника, посветени на проф. Н. 
Даскалов във Великотърновския универ-
ситет – един конферентен и един с писма 
(слова) от приятелите. Вторият наистина е 
единствен по рода си. „Парадокси на нена-
зовимото“ обаче представя друга, според 
мен сполучлива и в този смисъл достойна 
за подражание, версия – сборникът включ-
ва представителни текстове на К. Прото-
христова, но изборът им е оригинално пре-
допределен. Защото е зачетена волята на 
филолозите, на колегите-специалисти, при 
това в тяхната множественост. Определящ 
наистина се оказва жестът на пожелаване-
то – на препоръчителния избор. А това вече 
е оценка. Още по-интересен е замисълът с 
частта „Дисонанси“, в която са експлицира-
ни имената на избиралите. Следователно 
става дума за своего рода анкета, в която 
еднакво отговорно присъстват „гласовете“ 
на означаващото и означаемото. Толкова 
повече, че след акта на избора идва актът 
на защитата – редакторите са дали възмож-
ност на избиралите, макар и вкратце, да 
напишат своите аргументи. Да представят 
визията си качествата на пожелания текст. 
Да разговарят с него, или да му задават 
въпроси. Така практически сборникът се 
пише от две книги – една респектираща с 

обема и авторското си присъствие (тексът 
К. Протохристова), а другата е по-кратка, 
разноезична, многогласна (многолика), но 
рецептивно пренапрегната, дописваща 
и допълваща предходната с картината на 
рецептивното битуване на Клео в без дру-
го чувствителното, да не кажем ревниво, 
пространство на професионално защита-
ващото се литературознание. Освен всичко 
друго, иде реч за полезно издание, защото 
мястото на сборника е на работната маса. 
За четене, препрочитане и цитиране.

Сава Василев

Светът на словото

УИ „Св. Св. Кирил и Методий“, В. 
Търново, 2011

В паметта на сърцето

“Фабер“, В. Търново, 2010

(Два сборника, посветени на 70-годиш-
нината на проф. дфн Николай Даскалов)

70-годишният юби-
лей на проф. Н. Даско-
лов бе повод за издава-
нето на два интересни 
сборника. Първият, 
„Светът на словото“, 
се придържа към оби-
чайните практики и 
събира респектиращо 
количество текстове 
на наши и чужди спе-
циалисти. Организиран 
е в няколко раздела и 
подраздела – „Литературознание“ (“Българ-
ска литература“, „Славянски литератури“), 
„Културна антропология и фолклористика“, 
„Превод и култура“, „Език и култура“, „Култур-
ни и научни контакти“. Въпреки обичайната 
еклектичност на съдържанието, това може 
би е най-разнообразният по отношение 
на научните интереси сборник, който съм 
виждал. Той е доказателство за харизматич-
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ността на проф. Даскалов, доказателство за 
високата оценка на колегите му за написа-
ното от него. При това с обем от 560 стра-
ници голям формат. „В паметта на сърцето“ е 
също сборник, но необичаен. Сборник-кни-
га, защото е изпълнен с послания, написани 
от сърце. Лаская се да мисля, че нашата ру-
брика „Писма до приятел“ е била в основата 
на идеята. Ето защо пред нас е книга с много 
лични писма. С думи, в които има много чув-
ство за хумор и артистичност – неща, при-
същи на юбиляра. Тук можете да научите 
много за учения, човека, приятеля, бохема 
Н. Даскалов. Както и за това като как и защо 
бива обичан и почитан. Наистина иде реч за 
рядко издание. Да, не всекиму се подготвят 
и поднасят не един, а цели два сборника, 
при това единият сговорен от много хора, 
на един език – езика на голямото приятел-
ство. Част от сборника са и рисунките на ху-
дожника Христо Панев, с който бачо Кольо 
има навика да се вижда на традиционните 
петъци у Понката – скулпторът-домакин, 
който води на отчет всичко (от членството 
на дружинката, до номера на песните в го-
лямата песнопойка на компанията). Зная, 
някои ще завидят. И с право. На онези, които 
ще си изкривят душата ще кажа – пада ви се, 
не заслужавате такова дело, още по-малко 
заглавие като „Паметта на сърцето“. Защото 
сърцата ви не са чисти. Никога не са били. 
На другите, които ще завидят благородно, 
ще заявя: доброто ражда добро, радвайте 
му се, ще ви върне и на вас добро – макар и 
под друга форма.

Антоанета Алипиева • 
Българската лирика през 70-те 
години на ХХ в.

“Слово“, В. Търново, 2010.

Отдавна очаквана и необходима книга 
за наистина забележително литературно 
десетилетие. Във В. Търново то се свърз-
ва с така наречената „търновска вълна“, но 
едва ли с това може да се изчерпи темата. 
Авторката без друго се занимава отдавна с 
поколенческите присъствия в поетическото 

ни изкуство. Нейната 
визия вероятно няма 
да съвпадне с тази на 
мнозина други. И слава 
богу. Лично на мен ми 
се щеше да има по-яс-
но очертани граници, 
кръгове, стилови тери-
тории и т.н. Сега всъщ-
ност си давам сметка, 
че тъкмо поколенче-
ският принцип не е 
бил основен, защото в 
книгата има наблюдения върху творци с по-
ранен дебют. Бих казал, че присъствието на 
Калина Ковачева е важно, ала недостатъчно, 
за да се очертае облика на една важна група 
поети, които учат заедно, участват в чете-
ния и живеят в обща географска и културна 
среда – иде реч за Марин Георгиев, Паруш 
Парушев, Таньо Клисуров, Борис Христов, 
Иван Серафимов и др. Не мога да си пред-
ставя 70-те на миналия век без тях. Въпреки 
добросъвестното очертаване на контекста, 
въпреки опитите да се представи и напра-
веното и от критиците с техните организи-
рани и неорганизирани тревоги по повод 
лириката. Намирам за интересна и важна 
главата, посветена на преводното дело. Как-
то и страниците, посветени на Б. Христов, 
в компанията на Ив. Цанев и Ив. Методиев. 
Но едва ли това е единствено възможния 
избор... Така или иначе изданието е част от 
една важна поредица изследвания и дисер-
тационни трудове (сред последните и този 
на Гергина Кръстева от Пловдив), заели се с 
нелеката задача да систематизират случи-
лото се в лириката ни през този период.

Сава Василев

Милка Стоянова • Отдалечаване 
на пейзажа (Триптих, част втора)

“Балтика 2002“, Бургас, 2010.

“Повторното“ отдалечаване на пейзажа 
у поетесата е и поредно пътуване към ви-
денията на поетическото, в които доминира 
импресивното начало. Да, наистина става 
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дума за пейзажни на-
строения, а те трудно се 
препредават. Поначало 
пейзажът е жанр, в който 
доминира чувството. Той 
внушава състояния. Така 
е и със стиховете на М. 
Стоянова. Независимо от 
дължината на стихотво-
ренията и от визираните 
обекти, пътуването се 
извършва с помощта на 
деликатното лирическо 
чувство. Естествено, не може без морето, 
любовта, мъжът, жената, булеварда. Пътува 
се във времето, по-скоро в безвремието на 
човешките преживявания. Така невидимо-
то става видимо. Да се нарисуват сенките 
на чувствата в странния свят на душата е 
сериозно изпитание. Мисля, че това е кни-
га, която ще оценят поетите и читателите с 
школуван вкус... Освен всичко друго е изда-
дена стилно и привлича окото. Повече едва 
ли е необходимо, за да се насладим на изда-
нието и неговото съдържание.

Сава Василев

Марин Георгиев • Доживяване. 
(Късни стихотворения)

„Фабер“, В. Търново, 2011.

Признавам си, че макар и да сме учили в 
един и същ университет (с доста голяма дис-
танция във времето) – Великотърновския 
(Марин Георгиев е от небезизвестната „тър-
новска вълна“ в поезията), допреди 15–20 
години го познавах по-скоро номинално, 
мислех си, че е несериозно темата „село“ 
да бъде актуализирана в края на века и на-
чалото на новия XXI век. После, към края на 
деветдесетте, ходихме по разни издателски 
семинари на „Сорос“, а той „мразеше“ писа-
телите (не беше лесно в онези години да ръ-
ководиш такъв сериозен вестник за литера-
тура като „Литературен форум“, че и издател-
ството), докато през 2011-а журирахме лите-
ратурната продукция на Ст. Загора – той пое-
зията, аз – прозата, и успяхме да се видим, да 
поприказваме, подари ми и последната си 

книга с „късни стихо-
творения“, над която 
в момента се трудя... 
Ще уточня: думите 
ми по-долу няма да 
бъдат рекламно-пре-
зентативни, по-скоро 
ще се опитам да бъда 
искрен, защото силен 
човек и творец с ха-
рактер като М. Георги-
ев го заслужава. След 
пространните уводни 
думи „Към поета на по-

тъналата народна Атлантида“ на Петер Юхас 
(едва ли е нужно да припомням заслугите 
на М. Георгиев и П. Юхас в обогатяването на 
българо-унгарските литературни връзки), 
не бих могъл да кажа много. Все пак: и П. 
Юхас обръща внимание на силната личност 
на поета и човека М. Георгиев („тежестта и 
излъчването на личността“), на „струящата 
[от теб] топлина“, на неговата аура. После се 
потапяме в поезията: стихосбирките „Село“ 
(1975), „Памет“ (1979), „От първо лице“ (1986), 
„Показалец“ (1986), „Показания“ (1990), 
всъщност П. Юхас твърде лаконично се 
плъзга по любимите картини, пейзажи, обра-
зи, за да очертае стожера на художествения 
свят на поета и неговите послания. Следват 
стиховете от 80-те, нови образи и теми – до 
„Записки на слугата“ (1991). „Критиката досе-
га не е открила изключителната красота на 
прозата ти и на поезията ти, достойна за твоя 
ранг“ – пише Юхас... Разбира се, предговорът 
на П. Юхас е интимно-провокативен, но и де-
ликатен, разбиращ, пожелаващ – „Недей да 
изоставяш, Марине, поезията от младите ти 
години, върху която властва деликатната ве-
дрина на очарованието като юнското слън-
це, докосващо житните класове в полето“. И 
още нещо: в тези предговорни думи, писани 
през 2002 г., липсва много от свършеното от 
М. Георгиев след 90-а година, а то е свър-
зано освен с издаването на в. „Литературен 
форум“ и библ. „Българска сбирка“, и с пуб-
ликуването на скандалния роман-разслед-
ване „Третият разстрел“ (1993), сборника 
със статии „Крах на митологията“ (1994), на 
книгата „Здравей, разбойнико“ (1995), сти-
хове за деца, преводните книги на Шщван 
Шинка, „събраните стихове“ в сборника 
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„Дотук“ (2011), личния роман „Отворена кни-
га“ (2011) и др.. Същественото е това, че и в 
прозата, която търси репортажната досто-
верност, факта и документа, и в наглед фик-
тивната поетическа тъкан има нещо твърде 
общо – стремежът към справедливост, кра-
сота и философско осмисляне на проблеми-
те, прекарани през решетката на личното, 
автобиографичното... „Късните стихотворе-
ния“ в тази последна книга на М. Георгиев са 
датирани от 2005 до 2011 г. и са обединени 
в циклите „Никъде“ (2005–2008), „Зелено“ 
(2009–2011), „Кръстовден“ (2009–2011), „Ме-
сецослов“ (2010), „Посветено“ (2007–2010), 
„Вечната песен“ (2008–2010), „Само записвам 
(2010–2011)“. Професионално структурира-
на книга, с отлична поезия, която е доказа-
телство, че за добрите стихове, включително 
и „късните“, няма темпорални ограничения. 
Заглавията на самите цикли говорят сами 
достатъчно ясно за настроенията, мислите и 
идеите, които доминират в тях, а авторефле-
ксията на преминалия отдавна петдесетте 
поет и писател намираме в стихотворението 
„Лес“: несправедливи към живота на чове-
ка, но твърде обективни (авто)заключения, 
които екзистенциално завършват с: „Или 
казано по просто / Доживяване“. (В скоби ще 
цитирам една фраза от скорошно интервю 
на писателя: „От човек на действието отно-
во станах човек на съзерцанието. Преходът 
бе мъчителен! Бързо се изнизва животът.“ 
– 14.06.2001 г., Иванка Ватева, ЕИ „Посред-
ник“). Тази стихосбирка е и различна, но и 
сходна с предишните поетически книги на 
М. Георгиев. В нея ще открием съчетанието 
на рационално и ирационално, на пласти-
ка и конкретика, философско извисяване 
и екзистенциален поглед към проблемите 
на битието – всичко това през съзерцател-
ната ретроспекция на отминалото време и 
рефлексиите на настоящето. А бъдещето? 
Преди да отговори на този въпрос, поетът 
разглежда една основна за творчеството 
му тема – темата за човешкия кръговрат, 
подобен на този в природата (нещо, забе-
лязано и досега от критиката). Тя присъства 
и в първия цикъл на стихосбирката (дори в 
едноименното стихотворение „Никъде“), и в 
останалите цикли, но особено ясно е заяве-
на в „Месецослов“. Бъдещето за поета е свър-
зано с Надеждата – но оная надежда, която с 

годините ни прави все по-вярващи, все по-
ретроспективни и носталгични, все по-съ-
зерцателни умозрителни и по-малко дейни, 
скептични към света и себе си, затворени в 
Аза; едно преместване на цветовата гама от 
зелено към жълто и кафяво, от пролет към 
есен и зима; една Надежда през решетката 
на екзистенциализма и която погледната 
от позицията на Сартъровия онтологиче-
ски реализъм не е голяма, но все пак е дос-
татъчна, за да избираш свободно. Това е и 
позитивистична поезия, чужда на морален 
релативизъм и неискреност. За разлика от 
документалистиката му и от ясно заявените 
му лични позиции на различни обществени 
форуми – поради това и често скандални, 
но не по-малко ценни, поетичните книги на 
Марин Георгиев са безспорен факт в най-но-
вата българска литература именно със своя 
нравствен максимализъм, стилова хомоген-
ност, остър усет за съвременност и свежест 
на поетическото чувство. Те създават свят 
първичен и здрав – такъв като у любимият 
му Ищван Шинка, макар и и често неразби-
раем за днешният унифициран от цивилиза-
цията читател.

Владимир Шумелов

Красимир Чернев. Дванадесет 
пясъчни лета до есента

БП, С., 2011.

(Из предговора към книгата)
Красимир Чернев държи на мъжкото зву-

чене, нерядко на отривистия, почти маршов 
ритъм, както и на подвеждащата простота на 
изказа. Той не крие, че иска да бъда разбран 
(четен) от колкото е възможно повече хора. 
Видно е, че за него поезията е нещо повече 
от артистично говорене. От ритмизирана 
форма на интелектуално общуване. От изку-
ство само за посветени. Толкова повече, че 
родната поезия претърпя невероятни мета-
морфози през последните десетилетия. Не, 
не че преди това нямаше опити да се пише 
езотерично. Но след случилото се през 90-
те години на миналия век, след инвазията 
на постмодернизма и на всевъзможните 
му съквартиранти, оцеляването се оказа 
трудна работа. Смесваха се и се променяха 
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настроения, идеи, стилове. Ня-
кои дори си рискуваха кожите 
за входен билет в поредния 
официоз. Само и само да бъдат 
забелязани и преброени... Кра-
симир Чернев не е измежду по-
следните. Не е сред изкушените, 
за които цената е без значение. 
Защото е избрал пътя си. Натру-
пал е опит, мъдрост, поетическо 
самочувствие, значи може да си 
го позволи. А и стои на прага на 
Голямото лято... Няма по-морски 
сезон от лятото. По-празничен. Колкото по-
дълго продължи – толкова по-добре. Дъл-
гото лято означава дълго отлагане на деб-
нещата есен. Авторът си е избрал ключово 
число – 12. Той си знае какво е преброил. 
Впрочем, тук есента често се мярка иззад ма-
ранята на лятото. Докато бохемства, героят 
на Краси Чернев мисли за нея, опитва се да я 
умилостиви по своему. Целият първи цикъл 
– „Дванадесет мили до сезона на надеждите“ 
– е посветен на есента. Дали тя наистина е 
сезона на надеждите? Един от многото пара-
докси на живота?.. Важното е, че преди нея е 
любовта. Тя е навсякъде в книгата. Красимир 
Чернев й е верен точно толкова, колкото и 
на поезията. По същия надежден и романти-
чен начин. Това е видно и от втория цикъл 
„Дванадесет луни до безкрая на страстта“. Не 
могат да го отрекат и следващите – „Двана-
десет реки до хълма на мъдростта“ и „Двана-
десет ветрила до прага на океана“. Образът 
на ветроходеца е неразделно свързан с този 
на влюбения и очакващия. На пътешестве-
ника с крило, ловуващ силата на ветровете. 
И на думите... Тази книга е типичен опит за 
преоткриване на собствена островна земя. 
На многото пътища и посоки, които водят 
към нея. Поради което, струва ми се, звучи 
антологично. Има привкус на равносметка. 
Едновременно меланхолична и иронична. 
Само че у Красимир Чернев меланхолич-
ното е по-скоро равно на романтично. Ето 
защо ми изглежда кълбовидна тази книга. 
Кълбовидни са много от нейните стихотво-
рения. Намотаното може да се сложи в джо-
ба, а при нужда да се извади. Да се размотае, 
за да се оплете шал, шапка, широкопола дре-
ха... Според сезона, според настроението 
или географската ширина... Така се случва и 
във финала. С приятелска реплика към Вале-
ри Петров. Към поета, с който еднакво добре 

пътуват и деца, и възрастни. Един 
от големите всесезонни поети, па-
зачи на детските видения в душите 
на големите. И това е начин да се 
означиш. Докато се различаваш... 
Летният пясък понякога е толко-
ва горещ, че бързаш да избягаш 
от него. Движиш се на подскоци, 
смешно, или се клатушкаш тро-
маво като гларус. Големите летци 
са тромави пешеходци. Подобно 
на поетите, птиците имат нужда от 
въздух. Ако се задържат прекале-

но на земята, пясъкът може и да ги погълне. 
Или крилата да залинеят. Както е станало с 
пингвините. И понеже забравили да летят, 
се научили да плуват и да се гмуркат. Гмур-
кането е подводно летене. С времето хората 
губят способността да пътуват мечтателно. 
Тогава събират последните си сили и сред-
ства и тръгват да пътешестват със самолети, 
кораби и автомобили. Има нещо едновре-
менно тъжно и красиво в тези туристически 
множества, в тези спретнато облечени бело-
коси мъже и жени от чужди земи. И ние на 
свой ред сме се запътили към тях...

Сава Василев  

Дмитрий Лихачов • Писма за 
доброто и прекрасното 
Превод от руски на Петя Димитрова 
и Росица Бърдарска.

„Славена“, Варна, 2010. 

Известният руски учен Дмитрий Лиха-
чов ни разкрива в отделни писма своята 
представа за доброто и красивото в отно-
шенията между хората. Свел е сложността 
до една пределна простота и краткост и 
читателят му се иска не да следва думите, 
а те да му се случват. Мъдрецът обаче не се 
стреми да дава правила, защото е осъзнал, 
че нравственото може да се възпита, но ду-
шевната потребност е ценна тогава, когато 
е спонтанна. А тъкмо тя придава истинност 
на словото и делата ни. „Спонтанната ду-
шевна потребност да се постъпва добре, 
да се прави добро на хората, е най-ценно-
то в човека“. Никой като че ли от времето 
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на Ортега-и-Гасет до-
сега не е говорил за 
спонтанността като 
възможност да се из-
рази и организира 
целия интелектуален 
и нравствен живот на 
човека, тъй като ХХ 
в. остана подвластен 
на рационализма. И 
затова Д. Лихачов е 
написал не правила, 
затова как да се живее 

добродетелно и щастливо, а за обикнове-
ната потребност да вървим по пътищата на 
доброто „така просто и спонтанно“, както 
ходим. От самите му писма разбираме оба-
че, че това се постига най-трудно. В тази 
книга има послания, но тя по-скоро се при-
ема като разговор, който Лихачов е водил 
със себе си, за да мине отвъд заблудите и 
злото.

Сирак Скитник и българската 
култура

Благоевград, 2010.

Сборникът се появи като резултат от 
една национална конференция, посветена 
на големия български художник, майстор 
на словото, редактор, сценограф. След 
организирането и провеждането на кон-
ференцията Филологическият факултет в 
Благоевград успешно реализира и изда-
ването на сборника. Струва ми се, че той 
е първото по рода си, посветен на този 
автор. Макар и неголям като обем, печели 
читателския интерес с разнообразното си 
съдържание и професионализъм. Това е 
видно и от заглавията на текстовете – „Ра-
дионаградата „С. Скитник“ (Б. Димитрова), 
„С. Скитник и българският символизъм“ (Ц. 
Ракьовски), „Мъртвото щастие: С. Скитник 
и символистичния хербарий“ (Й. Ефтимов), 
„Ритуално слово и ритуален образ в твор-
чеството на С. Скитник“ (Ел. Азманова-Ру-
дарска), „С. Скитник и сп. „Златорог“ (С. Ва-
силев), „ С. Скитник – масите и медиите“ (Ст. 

Стоянов), „Скитническите“ брожения меж-
ду новата предмтност /.../ и рекламата“ (П. 
Шуликов), „С. Скитник на страниците на сп. 
„Българска реч“ (Р. Маринска) и др. Сбор-
никът поставя едно добро начало и пише 
важни страници от историята на българ-
ската литература и култура.

Сава Василев

Диана Радойнова • Гърците по 
българското Черноморие

“Бряг“, Бургас, 2010.

Голямоформатна, добре оформена кни-
га от албумен тип, а всъщност внушително 
по обем, професионално реализирано 
изследване, което ни запознава с много 
важна част от културата на гръцкото насе-
ление по нашето крайбрежие. Да, нужно 
е да познаваме културата на българските 
гърци, както и на останалите етноси, но с 
тази е органично свързана собствената ни 
история и култура. Тук има думата истори-
кът, етнологът, културологът, географът Д. 
Радойнова. Макар да не съм специалист 
в материята, бих си позволил да изразя 
не само суперлативите си за изключител-
ната трудолюбивост и добросъвестност 
на авторката, но и да добавя, че всичко 
това е поднесено на достатъчно разбира-
ем език, което прави книгата отворена за 
свободния, но и достатъчно взискателен 
и любопитен читател. А и имам право да 
се доверя на двамата научни редактори – 
проф. д.и.н Рачко Попов и ст.н.с. І ст. д.и.н. 
Галя Вълчинова. Текстът има за приори-
тет човешките общности, следователно и 
всички онези белези на идентичност, кои-
то конституират тази етническа група във 
времето и пространството. Убеден съм, че 
тази книга прави по-релефни страниците в 
атласа на многоликата ни култура. Вроде-
ната ни толерантност и демократизъм тук 
са свършили своето и така трябва да бъде 
в една европейска държава, която няма 
национални комплекси, тъкмо обратното, 
търси и преоткрива себе си чрез другия. 
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Не съм съвсем убе-
ден, че това се случва 
в достатъчна степен 
в съседните нам дър-
жави, които на свой 
ред би трябвало да 
дават път на подобни 
съчинения, посве-
тени на българската 
общност, на нейната 
култура както в чер-
номорския ареал, 
така и във вътрешни-
те територии.

Сава Василев 

Арнаудов сборник, т. 6.

НЦФЛ „Св. Д. Бесарбовски“, Русе, 2010.

Пореден, 6-ти том от наложила се вече 
поредица, посветена на акад. М. Арнаудов. 
Резултат от Шестите Арнаудови четения, 
проведени в края на 2008 г. в Русе. В сбор-
ника участват фолклористи, етнолози, 
литературоведи и езиковеди от няколко 
държави – България, Македония, Русия, 
Сърбия, Швейцария и Швеция. Наистина 
внушително съдържание и богата про-
блематика, която за пореден път доказва, 
че името и авторитета на акад. Арнаудов 
продължават да работят в полза на акаде-
мичната ни наука. Това, разбира се, може 
само да ни радва. Без съмнение това изда-
ние и себеподобните му са част от дълго 
следвана традиция, която успешно се съ-
противлява на така наречените иновации. 
И все пак, и все пак... Бих препоръчал на 
организаторите да опитат с по-малки, спе-
циализирани форуми (конференции, семи-
нари, дискусии), в които да има и вътреш-
но-тематична прицеленост. Това би създа-
ло възможност за по-рядко (периодично), 
но по-добре структурирано участие на 
отделните научни общности, респективно 
би предложило и специализирана сбор-
никова поредица по актуални научни 

теми. Страхувам се, че 
традицията на масто-
донтните тела с огро-
мно, но и безкрайно 
еклектично съдържа-
ние постепенно губи 
своята привлекател-
ност. Иначе – посто-
янството на русенци 
е вече пословично и 
насърчително.

Сава Василев

Йордан Каменов • Вапцаров между 
митовете и любовта (Технологии 
на митотворчеството)

 „Вини 1837“, С., 2009.

През декември 2009 г. се навършиха 100 
г. от рождението на големия български поет 
Никола Вапцаров. 100-годишният му юби-
лей беше повод за чествания, преиздания 
и нови книги за поета. Аз лично прочетох 
поне 3 от тях: „Вапцаров. Преоткриване“ от 
Катя Зографова, „Да се чете след смъртта 
ми…“ (книга по 14 дневникови тетрадки на 
Бойка Вапцарова, подготвена за издаване от 
журналиста Борис Данков, в която основно 
се проследяват споровете между Бойка Ва-
пцарова и ген. Крум Радонов, както и между 
нея и семейството на Вапцаров), и книгата 
на Йордан Каменов „Вапцаров между мито-
вете и любовта“. Веднага искам да отбележа, 
че това е втората книга на Йордан Каменов 
за Вапцаров. Първата – „Властта, историята и 
Вапцаров“ имахме удоволствието през 2005 
г. да представим във В. Търново... „Вапцаров 
между митовете и любовта“ естествено про-
дължава идеите и посланията на автора си. 
Сам той я определя като „изграждаща, опит-
ваща се да конструира моделите на митове-
те за Вапцаров, характера на самите митове 
и приложението им.“ Бих добавила, че освен 
тази задача, Каменов проследява паралел-
но и рецепцията, отношението на българи-
те към творчеството на Вапцаров. Така се 
създава една двугласна книга, от която в 
крайна сметка се налага изводът, че народът 
е по-мъдър от онези, които го манипулират 
или се опитват да му налагат готови тези... 
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Каменов логично си задава въпроса защо 
народното обожание към поезията на Ва-
пцаров изпреварва отношението на левите 
интелектуалци към него след 9.ІХ.1944 г. И 
логично отговаря: те самите имат проблеми 
помежду си и с партията. Знаем за тяхното 
разделение през 30-те години на „идейни-
ци“ и „качественици“. Да не забравяме, че 
Вапцаров не е член на комунистическата 
партия и тогавашната фанатичност за пар-
тийната чистота действа безотказно... Един 
от разделите в книгата е озаглавен „По дири-
те на не-митологизацията“. Тук следва да от-
личим изданието „Спомени, писма, докумен-
ти“, подготвено от Института за литература 
към БАН от Димо Минев и Васил Алексан-
дров, издадено през 1953 г. В този сборник 
са включени близките на поета – майката 
Елена, сестрата Райна и брата Борис, както 
и действително близки приятели, съучени-
ци и колеги на Вапцаров. Публикувани са и 
редица писма, документи, реч на Вапцаров 
при завършване на ММУ, документи около 
участието му в Соболевата акция, ареста му, 
документи около ученическите години на 
Вапцаров в Банско, Разлог и Варна, работата 
му в Кочериново и на други места, и т. н. Й. 
Каменов подчертава изключителната стой-
ност на сборника в тази му част, защото по-
вече от документите по-късно вече не виж-
дат бял свят, а и някак си излизат от активно 
научно обращение... Годините 1952–1953 г. 
са наречени „Години на митологично възца-
ряване“. Те са провокирани от първото чест-
ване на Вапцаров – 10 години от разстрела 
му... Как народът приема митологизацията 
на Вапцаровото творчество и в какво се из-
разяват водещите народни митове за него? 
Авторът подробно се спира на тях, тук само 
ще ги изброим: хиперболизацията на вина-
та и отговорността на Елисавета Багряна за 
смъртната присъда на Вапцаров, митът за 
невярната съпруга Бойка Вапцарова, както 
и намеци за възможно издайничество от 
нея, за нелегалната дейност на поета, за-
лавянето, съда и разстрела му и ролята на 
Никола Гешев, за ценен дневник на писате-
ля, намиращ се в съдебните документи, за 
ролята на Караславов, Радевски и др. като 
автори на пренебрежително отношение 
към поезията му и т. н. Особено внимание 
Й. Каменов отделя на митологизаторите на 
Вапцаров през 50–60-те години на ХХ век. 
Това са книгите на Петър Пондев „Никола 

Вапцаров. Литературно-критически очерк“ 
(1956), Георги Караславов „Срещи и разгово-
ри с Никола Вапцаров“ (1961) и др. Особено 
показателна е книгата на Караславов, която 
съдържа доста измислици – за това колко 
близък е бил той с поета, за това че е бил 
негов учител, за т. нар. „партийно членство“ 
на Вапцаров и т. н... Специална глава отделя 
Й.Каменов на ролята на съпругата на Вапца-
ров – Бойка в процеса на митологизацията 
му. Първата й книга „Спомени за Вапцаров“  
излиза през 1952 г. Името й стои на корица-
та като автор, но тя фактически е съавтор, 
защото литературната обработка на текста 
е дело на писателя Светослав Минков. Тази 
книга е основополагаща в митологизацията 
на поета. От тази книга тръгва и тезата й за 
нейното собствено участие в нелегалната 
борба. През 1961 г. излиза нова книга със 
спомени на Б. Вапцарова – „Когато милиони-
те възкръсват“ (лит. ред. Ивайло Петров)... 
Каква все пак е същността на митологизи-
рания образ на поета? Авторът откроява че-
тири типа митове: за личността, за поезията, 
за дейността и идейността. Всеки от тях е 
разгледан подробно и не е необходимо да 
бъде преповтарян от мен. За да се достигне 
до юбилейния изследователски водораздел 
през 1979 г., когато се чества 70-годишнина-
та от рождението на Вапцаров. Защото във 
Вапцарознанието от 1964 до 1979 г. не се е 
случило почти нищо. Освен едно – извърши-
ла се е т. нар. атомизация на поетическия му 
синтаксис, с други думи – т. нар. всекиднев-
но цитатничество, Вапцаровите стихове са 
се превърнали в текстове на всекидневието 
ни... Книгата на Йордан Каменов е един ус-
пешен опит да се проследи как в годините 
след смъртта на Никола Вапцаров се е из-
вършвала идеологическата митологизация 
на личността, творчеството, възгледите на 
твореца. Бихме я определили и като крити-
ка на критиката за него, на големия масив от 
мемоари, писма, статии, биографични факти 
за поета, съзнателно манипулиращи позна-
нието за Вапцаров. Но книгата показва и 
още нещо – че българският народ, сувере-
нът, има по-голяма чувствителност, по-мъ-
дър е от критиците и управляващите и тачи 
и обича творчеството на поета-хуманист.

Радка Пенчева
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Димитър Хаджииванов • 
Килифарево на везните на 
историята

„Астарта“, Пловдив, 2010.

Д. Хаджииванов е роден в Килифарево 
през 1922 г., по-голямата част от активния 
си живот прекарва като юрист в Пловдив. 
Но любовта му към родния край никога не 
е стихвала и той винаги се връща в него с 
любов и обяснима носталгия, поддържа 
връзки с търновските си приятели, както 
и с търновци, които живеят в Пловдив, ка-
къвто е и покойният вече актьор бай Пано 
(Димитър Панов). В късните години на жи-
вота си г-н Хаджииванов решава да изпъл-
ни един свой синовен дълг и да остави на 
поколенията след него историята на рода 
и родното си място. И се получава нещо 
наистина много интересно. Разказвайки 
историята на своите близки и собствена-
та си история, той неминуемо разказва и 
историята на своето градче. Запознава ни 
с най-древните исторически сведения за 
Килифарево, с празниците и делниците на 
жителите му, със стопанския и културен 
живот на селището. Особено интересни са 
спомените му за училищните му години, за 
преподавателите му в гимназията. Негови 
учители са били Райна Савова – приятелка 
и любима на Асен Разцветников, автор и 
на артистичния му псевдоним, Живко Хад-
жигеоргиев, Стефана Горанова, Тодор Ни-
колов, Георги Стайков, Асен Радев, Стоян 
Василев, Драган Върбанов и др. За всеки 
от тях авторът разказва каквото си спомня 
и разказите му са много ценни за търнов-
ци, бидейки една своеобразна история на 
стабилното гимназиално образование по 
онова време. За занимаващите се с исто-
рията на България след Освобождението 
ще бъдат много интересни и събраните 
данни от г-н Хаджииванов около Юнското 
въстание в Килифарево. Както е известно, 
то е дело на силните анархистически ор-
ганизации в търновския край. Спонтанно 
в него се включват и отделни комунисти, 
земеделци и безпартийни. БКП има реше-
ние за неутралитет и един от партийните 
функционери на Килифарево –  Трифон 
Саралиев – е против него. Той дори почти 

не взема участие в боевете. Именно по по-
вод личността на Трифон Саралиев, Хад-
жииванов прави едно своеобразно раз-
следване по запазените писмени спомени 
и документи, за да разкрие истината как 
е загинал Трифон Саралиев. Тази част на 
книгата му доказва каква сила притежават 
документите, когато се разчитат почтено и 
без залитания в обслужване на някоя пар-
тийна платформа. Авторът разчита всички 
спомени, архиви, архивни фондове, па-
зени в архива на МВР, издания с архивни 
материали като „БКП и Коминтерна“ и мн. 
др. Всеки, който оттук нататък се занима-
ва с историята на Юнското въстание, не би 
могъл да пропусне този огромен масив от 
данни, който разкрива действителната ис-
торическа ситуация и действащите лица 
–  ръководители и участници във въстани-
ето. Не бива да мислим, че тази книга е по-
литическо четиво, макар да разкрива и по-
литически моменти от новата ни история. 
Много са страниците, посветени на близки-
те на автора, на неговите приятели, на се-
мейството му. Чрез разказите за всички тях, 
ние сякаш преживяваме една историческа 
епоха, отминала, отличаваща се с добри, 
патриархални и човешки отношения. Това 
ни напомня колко важно е всеки от нас да 
проучи историята на своя род, да я ситуира 
в другата, голямата история, и по този на-
чин тя да не бъде забравена от поколения-
та. Така Д. Хаджииванов, наред с историята 
на своята фамилия, е записал за идващите 
след него и различни аспекти от живота в 
Килифарево: суеверията, езическите по-
верия, прякорите на жителите му, отделни 
празници като селския събор, хората, духо-
вата музика, иманярството, песните му.

Всички архивни материали, които ав-
торът е събрал, е дарил на музея в Кили-
фарево, което говори за неговата отговор-
ност и към съвремието ни. В заключение 
бих искала да добавя, че книгата е уловила 
точно духа на отминалото време, зачена-
та е с обич и носталгия и е завършена с 
любов. Написана е на един чудесен бъл-
гарски език, разбираемо, с много култура 
и ерудиция. За добрите внушения на кни-
гата спомага и отличното й полиграфиче-
ско оформление, както и многобройният 
снимков, документален и библиографски 
материал.

Радка Пенчева 


