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„НЕ ТИ ЛИ КАЗАХ... НАЛИ ТИ КАЗВАХ!“

Натякват ви, че сте слушали с едното, а не с двете. Правят се на прави. Ви-
наги са прави – вие, то се знае, сте кривите... Абе, многознайковци. Пророци. „Нали 
те предупреждавах! Виж ми ръце – аз моята я свърших!“ „Като си пейш, Пенке 
ле...“. Не пее Пенка, не пее. Глас не ѝ остана. Глас не ѝ иде. И на ум си не пее – през 
ум не ѝ минава. 

Носовки. Голяма и малка.
Нос. Нюх. Езиците имат носове.
Надушват Смисъла.

Нани, нани, нани на!...
Ни тук, ни там.
Ни лук ял, ни лук мирисал.

(„Никомидия“. Странна дума-име. Заглавие/стихотворение. Мил спомен за 
образ и глас. Радко Радков рецитира.)

Накъде?
– Наникъде.

Надоле, надоле, надоле, в студените бездни слезни...
     Хр. Смиренски

Никой ме не види, никой ме не чуе.
(Луд с лудо братува.
Брат с брата гладува.)

Нивга никога няма да бъде...
  Н. Фурнаджиев

Намерих си парица, купих си сестрица,
че съм сам на друма.
Речи отче: не си глум за глума –
цанете го за ратайче на чуждо имане!

Nevermore!

Никой не ти е крив, дъще,
че на бял камък седиш.
На бял камък седиш, 
черни думи говориш,
тежки думища хвърляш...
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– Хайде да ти е леко сърцето!

Накъдето и да погледнеш,
накъдето и да легнеш,
главата ти в облаци,
краката ти в черната.

– Изтегли се юначе, за косата!

Найди си, Найдене, найди си,
нов кат дрехи!
За старо булче иди си,
за първа сватба – черно венчило. 

– Да ни е хаирлия чумата!

* * *
Не вярвахте, нали! Не ви минаваше и през ум, че ще доживеете пренареж-

дането на световете. Точно така, на световете, не на земите. Обичайно земите се 
прекрояват – с войни, анексиране, търговия. А станахме свидетели на друго. Един 
си взема полуостров, част от държава. Държава от държавата краде, човек – от чо-
века. Друг си търси нов дом и се нанася – де с покана, де без. Превзема се цял кон-
тинет, при това най-стария, най-културния, най-цивилизования, най-модерния... 
От кого? От държава, тайна организация, раса, религия? Или от всичко заедно?!... 
Виждало ли се е досега подобно чудо! Дига се туземецът и се разполага в покоите 
на аристократа. Ще ми търпиш, вика, миризмата, и езика ми ще се научиш да раз-
бираш, защото, като си по-умен, по-трудолюбив и по-красив, си длъжен да се гри-
жиш за мен. Собствената ти философия го предполага – не, налага го. Нали сам го 
измисли това, че по-умният отстъпва. Отстъпвай сега и си трай!... И онзи отстъп-
ва, къде ще ходи. Цели планини натрупа от дрънкане на тема хуманизъм. Не че на 
хуманизма нещо му има. Но когато и на него му захлопа дъската, всички започва 
да ни цепи глава. Добре, вика европеецът по европейската на натрапника, слизай 
вече, много стана! А готованинът: тъй ли, това ли ти е на тебе хуманизма. Не си ти 
такъв, за какъвто се представяш. Цивилизован не си, умен не си, за красив – да не 
говорим. Щом ще ме сваляш от главата си и ще ме връщаш там, откъдето съм до-
шъл – нищо и никакво даже не си!

И така, голямото разбягване на народите започна. С него и разбягването на 
езиците, ценностите. На Запад жената е на почит, децата се пазят като зениците на 
очите. Дотолкова, че да се стига до малоумни крайности, при които жените, под 
покровителството на законите, че и на католическите традиции, ошушкват мъже-
те си при развод, а ако ли не, най-безцеремонно го изнудват, докато му се отще да 
живее. Знаят си цената тези жени, затова мъжете удрят скришом по един католиче-
ски кръст и си баят: бай, бабо, да не ме среща развода... Други пък са готови да ви 
обвинят във всички смъртни грехове, да ви вземат децата и да ги дадат за отглеж-
дане на чужди хора, наричани приемно семейство, ако повишите глас или кресне-
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те крива дума на малкия немирник. Аха сте го плеснали по дупето или по врата, 
защото е минал всички граници на непослушанието, жална ви майка... Но не за 
подобни престаравания става дума сега. А за цивилизационния избор, при който 
признаваш правото на другия да е различен. Да, обаче на различния хич не му пука 
за теб. Че си друг. И за твоето възпитание, за твоя морал не му пука. Въпросните 
забраняват опипването на чужди жени. За насилствено съешаване – да не говорим. 
И още! Модерният европеец и американец работи по осем часа на ден, понякога и 
по повече, защото тича на няколко работни места, вместо да сърба кафе с коч-ком-
пания и да прехвърля зърната на броеницата. За разлика от него пришълецът си 
прави квартал, превръща го в гето, да речем в околностите на Париж или Брюксел, 
и отказва да пусне жена ти, ако случайно минава оттам и понечи да влезе в окупи-
раното от брадатите мъже заведение. Няма значение от какъв етнос е тя, колко е 
еманципирана, дали не е от хазайстващата националност – той, другият, се прави 
на пет пари в кесия и се държи като сайбия... Какво обаче се случва, когато европе-
ец пристигне в държавата или на континента на въпросния хубосник? Започва да 
учи език, старае се да спазва местните норми на поведение. Държи се така, че да не 
обижда жените, нравите, религията и да не нарушава законите на страната. Ина-
че... Иначе току виж го пребили. Ако преди това не са го осъдили за някоя дребо-
лия или не са го затрили... А гостенчетата на стария континент спускат резетата на 
гетото и езика си и вдигат шум до бога, щом заговорите за интеграция. Нарушавате 
ни, викат, етническите и религиозните права и свободи. Хай, дявол! Навират ти в 
очите онова, дото си го съчинил. С твоите камъни, по твоята глава. Знаят си права-
та синковците – виж за задължения не искат и да чуват. 

Но да не бистрим голямата политика.
Засега гледаме отстрани и се чудим като как така континентите си менят на-

родите. Все едно майки менят децата си. А не обратното. Нали майките нямат пра-
во на избор... Майчиният инстинкт кара жената да набозае и своето, и чуждото. 
Понякога от много гладни гърла гърдите се разраняват, пресъхват. А прокърви ли 
майчината гръд, възпали ли се от много лакомия, мляко няма да има за никой. Не 
само за чуждите, но и за своите.

И ми идва наум онова: „Не ви ли казах!“ Същото, дето го говорихме едни хора 
още през 90-те години на миналия век. Хортувахме си ние на историческото гра-
дище под хълма Света гора, а ни прекоросваха как ли не. Дори онези, които слуша-
ха и чуваха с половин ухо. Точно те се главиха за прокурори... И ето на, с времето 
се научихме да мълчим. Защото и малкото, което изрекохме, се превърна в присъ-
да – „ксенофоби“, „комунисти“, „националисти“. Аха да ни разкъсат. И за безоб-
разията в образованието се ядосвахме, знаехме какво се задава – полза никаква. 
А когато все пак викнахме с пълно гърло, че не си даваме кирилицата, ни налетя-
ха отвсякъде... Затова днес, четвърт век по-късно, след като се обърнаха не една, а 
няколко каруци, слушаме повторенията. Повтарят ни, ама досущ, само че полити-
кански. Дори онези, за които едно време гласувахме (нали уж бяха войници на де-
мокрацията!), ни изоблиха квадратно. Не – кубично. Станаха слуги на нови гос-
подари, забравиха народа си. Интересчии, хайдуци, лицемери на квадрат – не, на 
и куб, – както ви рекох... Част от тях днес се разполагат нашироко в прохладната 
сянка на забравата. Харчат спастрени по какви ли не начини пари, дрънкат стари 
ръждясали оръжия и лъжат мемоарно... Да им са живи децата, после внуците, раз-
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селени по всички географски дължини и ширини. Предполагам, че ако не полудеят 
от преяждане, ще векуват с окраднатото и внуците на техните внуци... Останали-
те? Останалите са пак пред свинеферми и корита. Маат със завитите си опашки и 
грухтят. Грухтят и цапат. На първо място думите. Цапат още природата, памперси-
те на новородените – всичко омазват с лъжите си. Олайнявиха де що има. С помо-
щта на медиите, които щедро им осигуряват време. Харесват им миризмата! Питам 
защо – викат ми, вдигат рейтинга. Ама понамирисвало, ама жълтеело... За журна-
листиката по-добра виагра от жълтото и миризливото няма. Помага ѝ да еректира, 
да еякулира. При това публично... Трябва, трябва да се напише нещо за еротика-
та на мръсното мислене и говорене. За ерекцията на убиващите с думи. За самите 
убийци на езика и ума! 

Било е и ще бъде.
Всяка лъжа, повторена сто пъти, се превръща в прилично скроена истина. 

(Прилична, прилична... колко да е прилична!) Така родените истини са особено 
скъпи на така нареченото „общество“. Ако питате мен, трябва още едно „така“ – 
Така ви се пада! Или така НИ се пада. Понеже се оказахме късопаметни и търпели-
ви. На друго място може и да сме надарени, може и от уста да го докарваме повече 
това място, но за късата памет и търпението конкуренция нямаме, уверявам ви. 
Ето защо си имам мечта. Неизпълнима, разбира се. А тя е, някой да промени чипа 
в кратуните ни. Да направи така, че потомците на онези, които са оцапали имената 
си и живота на другите, да живеят в срам до девето коляно. Да ги сочат с пръст на-
шите внуци и презрението им да ги пилее надалече. Ама не били виновни, не били 
длъжни да плащат за греховете на дядовците и прадядовците си! Ще плащат. Щом 
са се облажавали, ще плащат. Длъжни са. Нарича се възмездие. Само то може да 
прекъсне нишката. Другото е ден до пладне. Дори когато се раздава отвъд затвор-
ническите стени. 

* * *
Какви шеги само си бият буквата и азбуката! Нали броят е „Н“, хайде вечерна 

проверка на „Не“-тата. Къса се Н-то навсякъде. В думите на „Нещо“-то и на „Не“-то  
– тоже... Аз не зная дали е възможно от това късане да произлезе друго – да се прек-
роят някак вертикалните и хоризонталните чертички и да произлезе едно „Д“, а 
после и едно „Да“. Помните ли какво се случи след тази буква в азбучната ни реди-
ца? След нея започнаха промени. Променихме част от визията, сменихме издател-
ството. И финансирането се промени. Сега пак сме на път. На път сме да скъсим 
още повече връзката между себе си университетската институция, която толкова 
години не ни изостави. И да изоставим една друга институция, която по презумп-
ция би трябвало да е по-ангажирана с организация и издание като нашето. (Пог-
леднете страницата със спомоществователите и ще разберете коя е. Да го кажем 
така: по липсите ще ги познаете.) Единствен Великотърновският университет, не-
зависимо от смяната на своите ректори, продължи да ни подкрепя. Това е протег-
ната ръка на Алма-Матер към свободното слово. Към свободното изкуство. Към 
свободния автор. Диалогът университет – творческа личност е от първостепенно 
значение. И който дръзва да дели или противопоставя тези две страни, е закъсал 
здравата и ще бере горчиви плодове. 
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* * *
Често слушам нашенското: „Нали ти казах!“ Каза ми. Например, да не си губя 

времето, а да си пиша книгите. И без „Света гора“ съмва и мръква. С този брой или 
без него, литературата пак ще я има.

Така е. Нищо не е вечно, нищо не е незаменимо. Но ми идва наум, че може и 
без „Съвременник“ на Владимир Зарев, например. И без „Страница“ на Младен 
Влашки. Какво да кажем за в. „Литературен вестник“ и кохортата, която го реди. 
Може също така без вестниците, списанията, алманасите на Варна, Бургас, Добрич, 
Стара Загора, Русе и т. н. Сега си представете, че ги няма. Че никога не ги е имало. 
Блажена държава, без умствени и емоционални тревоги. Особено от страна на уп-
равници и технократи. Пуста пустиня за пущиняци... Ех, мале, майко юнашка! Ха, 
бакалъм, на свободията и интернета. Всеки си е автор, радактор, критик, издател. 
При това безплатно! Не закачаш общината, културните институции, фирмите, хо-
рата на бизнеса и парáта. Дочете ли ти се – ей я световната литература. Може ли да 
излезе нашата насреща на всички литератури, че и да им надвие! Не може. Тогава – 
превеждай и чети чуждите. Особено класиците от преди сто, двеста, триста годи-
ни. По-евтино е, няма авторски права. Като в онзи виц за чукчито, дето си купило 
за пръв път слипчета, ама клекнало и забравило да ги свали под снежното дърво по 
пътя. Станало му „хем топличко, хем мекичко“. Ама оцапано било, ама миришело... 
Не ви ли казах вече някои неща за журналистиката. Ха сега да ви го река и за съвре-
менната ни литература, която направи така, че на неколцина писатели хем да им 
е топличко и мекичко откъм внимание, издания и парички, хем останалите да им 
търпят миризмата и жълтенията. Ама като си пееш Пенке ле... Не пее Пенка, не пее. 
Глас не ѝ остана. Глас не ѝ иде. И на ум си не пее – през ум не ѝ минава. Само дето от 
време на време се обръща през рамо и ме гледа с жалните си очи. Аха да проговори:

„Не ти ли казах... Нали ти ли казвах!“

Сава Василев 



10



алманах • Ϛвета гора • 2016 11

IN MEMORIAM

 Ивайло Иванов1

(4.09.1972 – 30.05.2016)

НОЩНИ ЗАПИСКИ НА ЛЮБОВТА

Тъй деликатно паднал е корниза,
пердето – леко бутнато встрана,
че всяка нощ във стаята ми влиза
едно петно от лунна светлина.

То ляга до самотното ми рамо
(гласът на мойта плът крещи суров!)
и двамата със него знаем само
как мъчи
платоничната любов.

След туй се плъзга леко и въздиша
със красота, по-нежна от душа.
Не мога с дума аз да го опиша,
не мога с ласка да го утеша.

И дълго, над самотното ми рамо,
трепти лъчът, по-нежен от покров.
И двамата със него знаем само
как мъчи
платоничната любов.

   16 януари, 2015

1 Датировките са по публикации в Мрежата.
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И. Иванов: Два варианта на едно и също стихотворение – за да си проличи, че 
не само над „Импровизации“-те съм работил по няколко минути, но и съм мислил 
с години над някои други неща...

ЛИЦЕ И СЪРЦЕ

Лицето ми се носи като облак
над степните пейзажи на сърцето ми.
Мени лика си. Цупи се дъждовно.
Складира гръмотевици от гняв.
И само щом случайно се огледа
във кладенче от детските ми стъпки,
помръдва мъртви устни – просветва
искреността като смутена капка...

* * *
Дълбоко в синевата аз се взирам,
над мене засияла като мисъл,
и в купола над храма на всемира
аз виждам своя лик иконописан.
... Подобно облаче лицето ми се носи
над хълмове и над стърнища коси,
над есенни метличини и ръж,
зашумоляла златна като дъжд,
над синкави реки и над поляни,
с пожари от жълтурчета огряни...
... А облачето дири свойта къща
и никога назад не се извръща,
и тъй като, все пак, не я намира,
дваж по-дълбоко то се резигнира.
... Отдръпва се в съмнение отровно,
под напора на собствения нрав,
мени лика си, цупи се дъждовно,
складира гръмотевици от гняв...
... И пак в копнеж безпаметен се носи
над хълмове и над стърнища коси,
над есенни поля, подобно кръпки...
И само щом от детските си стъпки
то кладенче съгледа сред полето,
като копнеж – макар да е за кратко –
помръдва мъртви устни – и просветва
искреността като смутена капка...

    24 май, 2016

In Memoriam • Ивайло Иванов. Стихове
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Те спят сега на топло пред Музея,
под арката, тъй както след парад.
О, книгите! Чий вятър ги завея
в Историята – малко по-назад
ако се върнат, по среднощна доба,
о Каменната ера ще опрат.
Или, с Христа погребали се в гроба,
те ще възкръснат, посред хорска злоба, 
и с утрото на път ще полетят...

    22 май, 2016

Нощеска ще вали – и всички книги
ще се намокрят, вероятно, пак.
Създава Бог със словото интриги,
с едно небе, зачетено по мрак.

С едно небе, замислено по същност...
Тъй че когато нощен дъжд вали,
изплаква то половината си същност,
но друга спотаява я, нали?...

    2 май, 2016

От глезена – до моето сърце
и от сърцето – в миг до моя разум,
как всичко в мен е свързано, как те,
хрущялите, през болка и през спазъм,
въздействат върху моя дух и как,
когато, подир ден и половина,
ме отболя навехнатия крак,
от мен се срути лепкавия сняг,
и си отдъхнах аз – дърво сред зима.

    29 април

Туй, което го имах като малък, това го имам и сега. Нови неща не съм при-
добил, а ако и нищо от старите не забравя, ще смятам живота на своята душа за 
успешен. Само дето интересни истории нямам... (Искат минимум две интерес-
ни истории, да ги прикрепя към едно интервю...) И, най-вероятно, интервюто 
няма да излезе – всичко, което е било интересно, се е случвало само в духа ми. 
По повод уседналия и уединен живот на Кант се казва: „Няма нужда да изли-
заш от родния Кьонигсберг, за да напишеш „Критика на чистия разум“. За да 
напишеш поезия, която радва мнозина, няма нужда да излизаш от Троян. И 
още, и също така...

In Memoriam• Ивайло Иванов. Стихове
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Аз нямах шеметни дела.
Животът ми бе тих, затворен...
И мисълта ми беше не стрела,
а корен.

   23 април

In Memoriam • Ивайло Иванов. Стихове

„...и днес пред света сме с един общ живот...“  
• Худ.Николай Майсторов 
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МИХАИЛ КУЗМИН – ЕДИН РУСКИ ОСКАР УАЙЛД

Считат го за един от най-скандалните и зага-
дъчните руски писатели от т. нар. „сребърен век“ 
на руската литература. Приживе Михаил Алек-
сеевич Кузмин често мистифицира своята биогра-
фия – например, добавя към рождената си дата ту 
две, ту три или дори четири години. А е роден под 
знака на Везни, на 6 октомври 1872 г. в древния Яр-
ославл. Произхожда от стар род, на руски старо-
обрядници. Баща му е морски офицер, а майка му от 
аристократичен род. Чете от дете на руски, френ-
ски и английски голямата световна литература, а 
по-късно става и известен преводач. Учи музика и 
от юноша влиза сериозно в света на романтиците: 
Шуберт, Вебер, Хофман, Шуман, Брамс. Като гим-
назист изучава италиански и немски. 

През 1891 г. е приет за редовен студент в Петер-
бургската консерватория, където вместо седем, 
учи само три години, но продължава музикалното 
си образование в частната школа на Николай Рим-
ски-Корсаков и се самообразова. По това време съчинява значителен брой музикални 
произведения, главно вокали – песни и цикли, а също и няколко опери – трагедии, вдъ-
хновени от античната митология. През есента на 1895 г. прави голямо задгранично 
пътешествие до Египет, Константинопол, Атина, Смирна, Александрия, Кайро, Мем-
фис, Кипър, което за дълго ще бъде извор за тези сюжети, за неговата поезия, проза и 
драматургия. След това посещава Италия, където изучава католическата църковна 
музика (решава дори да се покръсти в католическата вяра!) и историята на христи-
янството. През тези години се занимава сериозно с трите си любими области: гно-
стицизма, музиката в периода между Бах и Моцарт и флорентинското куатроченто 
(XIV век).

Краят на ХIХ и началото на ХХ век е най-силният период в творчеството на М. 
Кузмин, за който се носели дори легенди: как живял близо година като старообредник 
скитник, обличал се с рубашка, дълъг елек, носел високи ботуши, фуражка и си пуснал 
дълга брада.

В кръга на художествената интелигенция Кузмин влиза първо като музикант-ком-
позитор, а през 1904 и като поет с цикъла „13 сонети“. Най-точното определение на 
това време е думата „естетизъм“ – заради култа към съвършената красота, с изис-
кания изтънчен вкус, с дендизма, с преклонението към Бърдсли, Оскар Уайлд (Кузмин е 
първия му преводач в Русия) и към младите френски декаденти от първото десетиле-
тие на ХХ век.

През 1906  г. е публикувана автобиографичната му повест „Криле“, предизвикала 
истински скандал с хомосексуалната си проблематика. Започват да го сравняват с 
Оскар Уайлд. Повестта днес е считана за класически текст в руската литература 
по тази деликатна тема. Интимни отношения свързват Кузмин с редица прославе-
ни творци от „сребърния век“. Първият сред тях е художникът Константин Сомов, 
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на когото е посветена повестта „Приключенията на Еме Льофеб“ (1906). През 1907 г. 
Кузмин преживява кратък, но бурен роман с друг известен художник от епохата, Сер-
гей Судейкин. Всъщност историята на връзките на писателя може да се проследи по 
неговите литературни опуси, голяма част от които са посветени на любовниците му. 
Но истинското трайно щастие в живота си Кузмин открива през 1913 г. с белетриста 
от Литва Юрий (Осип) Юркунас, с когото живее дълги години и се вдъхновява да напи-
ше няколко романа, които се радват на голям успех.

Като поет М. Кузмин е привлечен първо от символизма, заради поети като Алек-
сандър Блок, Андрей Бели, Валерий Брюсов. Но не се свързва тясно и трайно с никой от 
литературните кръгове, кръжоци и школи. По-късно се запознава с младите Николай 
Гумильов, Алексей Толстой и Осип Манделщам и се отдръпва от символистите. През 
1910  г. пише програмната си статия-манифест „За прекрасната яснота“, в която 
критикува опитите на някои литератори да „систематизират изкуството“, като 
излага своята естетика – на „кларизма“ (ясността), според който изкуството тряб-
ва да бъде ясно, логично изложено, с чист стил, пределна строгост на формата. Всичко 
това определяно като „аполоническа концепция“.

През 10-те години на века М. Кузмин се изявява главно като поет – тогава е сред 
най-четените и популярни автори. Приема добре Февруарската и Октомврийската 
революции като „велико завоевание на народа“ и не емигрира от Русия, защото счита, 
че няма да може да твори извън нея. Но ако до началото на 20-те е все още ценен, изда-
ван и дори честван (1921 г.), през следващите години изпада в немилост – сталинската 
цензура го спира от печат, започва само да превежда (при това блестящо: Шекспир, 
Гьоте, Петрарка, Бокачо, Байрон, Мериме, Апулей, Уайлд, Анатол Франс, Реми де Гур-
мон, Д’Анунцио). 

Издава поредица от сборници с поезия: „Мрежи“ (1908), „Часовници на любовта“ 
(1910), „Есенни езера“ (1912), „Глинени гълъбици“ (1914), „Ватман“ (1918), „Нетукашни 
вечери“ (1921), „Александрийски вечери“ (1921), „Ехо“ (1921), „Параболи“ (1923), „Пъс-
тървата разбива леда“ (1929, това е най-силната му поетична книга), повестите 
„Криле“ (1906), „Приключенията на Еме Лефеб“ (1907), „Мечтатели“, „Покойница вкъ-
щи“ (1914), романите „Плаващи пътешественици“ (1915), „Чудатият живот на Йосиф 
Балзамо, граф Калиостро“ (1919) и др. Автор на сборника „Комедии“ (1909), статии 
за изкуството „Условности“ (1923). През 1915 г. публикува „Военни разкази“. Оставя 
обширен „Дневник“. Умира през 1936 г. от възпаление на белите дробове, в крайна бед-
ност – на 63 години, в Петербург.

Огнян Стамболиев

Огнян Стамболиев • Михаил Кузмин – един руски Оскар Уайлд
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Михаил Кузмин

ЖИВОТЪТ НА ДЖУЗЕПЕ БАЛЗАМО, 
ГРАФ КАЛИОСТРО1

(роман)

Предисловие от автора

В малко известния роман на Чарлс Дикенс „Наши-
ят общ приятел“ един от героите, Мистър Бофин, чете 
животописите на Плутарх от Херон и изпитва различни 
съмнения – ту вярва в написаното, ту не вярва на нищо. 
Лесно мога да си представя затрудненията на своите, макар и снизходителни 
читатели, и сега когато започвам своя романов цикъл „Новият Плутарх“, не ми-
сля да им предлагам компилативни биографии и още по-малко да фантазирам 
върху историческата истина. Разбира се, аз няма да преселя Платон при зулу-
сите в Южна Африка и да твърдя, че Микеланджело бил наш съвременник, но 
като изключа основните биографични моменти, ще дам воля на своето въоб-
ражение в подробностите, краските, детайлите. И, разбира се, в коментарите.

Вълнува ме преди всичко многообразието на пътищата на Духа, макар и 
различни, но водещи към една цел. За мен е много важно и мястото, което зае-
мат избраните герои в общата еволюция, в общото Мироздание, а вътрешната 
смяна на картините и събитията ще ми е нужда само като занимателна обвив-
ка, която може винаги да бъде сменена от Въображението, тази по-млада сес-
тра на Ясновидството.

Ще се радвам да разбера, че от тези животописи внимателният и културен 
читател ще научи нещо ново и интересно.

„Новият Плутарх“ ще включва около петдесет биографии и, разбира се, 
ще може да бъде оценен едва накрая, когато бъде прочетен целия, но аз мисля, 
че и някои отделно взети глави от този първи текст, могат да дадат някаква 
представа за него.

Посвещава се на режисьора Всеволод Мейерхолд

КНИГА ПЪРВА

1.

Феличе Балзамо гледаше с възторг към малкото същество на кревата и 
каза на мъжа си, Пиетро Балзамо:

1 Пълният текст на романа можете да прочетете в мултимедийния диск-приложение 
към този брой на алманаха.
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– Виж го, скъпи, какви блестящи очи има това мъниче, какво умно челце 
има! Сигурно ще стане, ако не кардинал, поне полковник!

Откровено казано, в това дете с доста голяма глава, извадило от пелените 
крачетата си, нямаше нищо особено. Още не можеше да се каже дали прили-
ча на баща си или на доста отслабналата от раждането Феличе. Но синьор Бал-
замо остави за миг голямата счетоводна книга, затъкна перото зад ухото си, 
обърна се към кревата и важно каза:

– Сигурно ще стане честен търговец, както неговия баща и дядо му. А 
може би адвокат, сега те печелят доста добре.

Бъдещият адвокат се разрева силно, може би заради съдбата, която му 
предсказаха родителите, или заради силното слънце, което заблестя през про-
зореца. Баба Софонизма бързо се надигна от столчето си до огнището, къде-
то пиеше кафе, премести отрочето на сянка, зави го с одеялото и като погледна 
челцето му тихо промълви:

– Браковете и професиите се решават там горе, на небето. Никой не може 
да каже предварително точно какъв ще стане. Виж, ако стане граф или чудо-
творец, ще се радвам и аз.

Притворила очи, Феличе тихо се усмихна, потънала в мечти за бъдещето 
на малкия Бепо, наскоро кръстен в катедралата на Палермо.

Летният зной се усмири и Пиетро Балзамо се отправи към прохладното 
дюкянче, отиде си и бабата – акушерка Софонизба, а Феличе продължаваше да 
лежи като наблюдаваше Джузепе, който кокореше малките си кафяви очички. 
Наистина, не можеше синчето на някакъв си търговец да има такива странни 
издутини на челото, такъв особен печат (да, разбира се, печат!) за необикнове-
ност.

И майката, и синът, и двамата мислеха и виждаха (поне Феличе), как на 
стената, върху тапетите, се появяват картонени квадрати, на които бе написано 
по ред: кардинал, полковник, адвокат, търговец, чудотворец, граф. Последни-
ят квадрат се появяваше по-често от останалите и беше във весело жълт цвят. 

Вечерта, когато Пиетро Балзамо се прибра, жена му се събуди и като го по-
вика, тихичко му каза:

– Няма съмнение, че Джузепе ще бъде граф!
Мъжът реши, че жена му е болна и бълнува, поиска да повика доктор, но 

Феличе го спря и заяви, че е напълно здрава. Пиетро приседна на кревата до 
нея и се загледа в безмълвното същество, бъдещия полковник. Двамата посе-
дяха така доста, чак до първи звезди, когато слугинята донесе нови свещи и се 
зае да сервира вечерята.

2.

Момчето растеше, както растат всички деца на небогатите търговци, ма-
кар че родителите му предоставяха доста повече свобода, отколкото бе прието. 
Феличе се тревожеше, че Джузепе расте бавно, че е нисичък, но се утешаваше с 
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това, че все пак е здрав, добре сложен, с широки плещи и неголеми ръце и нозе 
(като истински благородник, граф!), при това лицето му беше изразително и 
смело. А и характерът му се оказа смел, открит, предприемчив, макар и на мо-
менти малко избухлив. Беше щедър, почти разточителен, прибързан и крайно 
самолюбив. Често, когато Бепо се връщаше на бегом у дома и разпалено разказ-
ваше за уличните драки, баща му поклащаше глава и полу на шега, полусери-
озно говореше: „Не, братле, от тебе никакъв търговец няма да стане! Може би 
най-много моряк от търговския флот. Ти си доста буен, а така не може!“ А май-
ка му го приласкаваше и се радваше на думите на мъжа си, защото не мислеше, 
че попрището на търговеца ще е най-доброто за нейния любимец. Една сутрин 
той ѝ разказа удивителен сън: 

Не могъл да заспи и отначало като буден видял как в тъмното се движат и 
сплитат някакви странни блестящи фигури, подобни на тези, които бил видял 
в учебника по геометрия: кръгове, триъгълници, ромбове и трапеци. Съединя-
вали се в необикновено разнообразни комбинации, толкова красиви, че едва 
ли можело да има нещо по-красиво от тях на този свят, при все че били от един 
и същи цвят. А заедно с тях се носели някакви инструменти на зидари – съвсем 
прости: чукове, отвеси, лопати. После заспал и попаднал в голяма зала, в която 
имало само мъже, седнали до огромна маса, като на царски обяд. Имало хор и 
голям оркестър, а самият Джузепе висял във въздуха, седнал на син облак. От-
долу, под него, на малка масичка имало гарафа с чиста вода, и около масата се 
въртяло голо момченце със завързани очи. Ръцете му били също завързани с 
кърпа зад гърба. И Джузепе се досетил, че този царски пир е в негова чест. Бу-
зите му запламтели, сърцето му забило силно, а синият облак започнал да оп-
исва кръгове и да се спуска бавно надолу към масичката с гарафата. Събудил 
се внезапно и се зарадвал много, а сърцето му продължавало да бие ускорено. 
Усетил мирис на червено вино и рози.

Феличе разбра този, според нея, „пророчески“ сън и побърза да го разтъл-
кува. Джузепе щял да се ожени за графиня, щял има богат дом, всеки ден щял 
обядва и цял оркестър от музиканти ще изпълнявал за него арии и увертюри 
от Перголези. Тя обаче се страхуваше да разгласи този сън и предупреди сина 
си да го запази в най-строга тайна.

Скоро след това, като се разхождаше в една отдалечена част на града, Джу-
зепе се загледа в една наскоро построена сграда, от която още не бяха свалили 
скелето. Беше красива къща на четири етажа, боядисана в розово, с гипсови 
вази за цветя на покрива. При входа, на тротоара, седеше някаква много сла-
ба жена с дете. Изглеждаше като дошла отдалече и сигурно още не беше яла 
нищо, така бледо и слабо беше лицето ѝ. Вероятно просякиня. Тя не забеляза 
Джузепе, а и не можеше да предположи, че едно толкова малко момче, би мог-
ло с нещо да ѝ помогне. Но Бепо винаги носеше в себе си пари. Той направо се 
приближи до жената и мълчаливо ѝ подаде синя кесийка, в която дрънкаха ня-
колко монети. Беше толкова дребен и не изглеждаше на повече от осем годи-
ни. Просякинята го погледна удивена и очевидно си помисли, че парите не са 
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негови или че не си дава сметка какво прави. Но синьор Балзамо важно заяви:
– Не се безпокойте, синьора, това са мои пари и сега не са ми необходими. 

Ще се радвам, ако ви послужат.
Дълбоко трогната, жената се наведе и започна да целува ръцете на Джу-

зепе, който не ги отдръпна, а напротив, твърде охотно ѝ ги подаде. После, без 
да бърза, се обърна и се запъти към къщи, като видя, че благодеянието му не 
е останало без свидетели. До съседната къща стоеше младеж със сиво намета-
ло, която се приближи до него, хвана го за ръката и го попита някак странно:

– Ти, млади господине, би ли искал да имаш такава къща?
Момчето никак не обичаше, когато непознати разговарят с него на „ти“, а 

и съвсем не беше подготвен за подобен въпрос, затова замълча и само се обър-
на към розовата къща. Непознатият продължи:

– Колко хубаво е да построиш такава красива и светла къща, в която всич-
ки ще живеят щастливи.

– Но нали къщите ги строят зидарите!
– Да, мило дете, къщите ги строят зидарите. Така е. Запомни сега какво ще 

ти кажа, но ще искам да забравиш моето лице.
При тези думи непознатият се наведе към Джузепе, сякаш искаше да го 

разгледа по-добре. Лицето на младия мъж беше прекрасно и момчето разбра, 
че на този свят има три вида лица – обикновени, грозни и красиви. Младежът 
промърмори:

– Колкото и да се взираш сега в мен, все едно, ще ме забравиш, а и съвсем 
не е нужно да ме запомниш!

После се изправи и започна някак тържествено:
– Джузепе, ти имаш добро сърце и умна глава, смел характер и весел нрав. 

Да не говоря сега за другите ти дарби. Моля те само за едно: никога не ги упо-
требявай, за да причиняваш зло на другите или за дребни и маловажни неща. 
Бъди като умните и пресметливи търговци, като твоя баща и не бъди лош с ни-
кого. Предстои ти голям и славен път! Ти дори не можеш да си представиш как-
ви важни дела те очакват.

– Но аз трябва много да се уча! – възкликна момчето.
– Да, разбира се, ти ще се учиш, но никога не забравяй най-важните си 

учители. Те са само двама. Тук той постави едната си ръка върху сърцето на 
Джузепе, а другата вдигна към небето.

– Да, природата и чистото сърце, това ще са твоите двама най-важни учи-
тели, които ще те научат на много повече неща от книгите.

Младият човек целуна момчето по челото и бързо си отиде. Джузепе не 
разказа на никого за своята среща, но когато се опита да си спомни лицето на 
непознатия, не можа изобщо да възпроизведе в паметта си неговите черти. Но 
беше убеден, че ако го срещнеше отново, сигурно щеше да го познае.

Случи се нещо странно, но след тази неочаквана среща, у Джузепе започ-
на да се развива, при това доста бързо, една религиозност. Той вече не пропус-
каше нито една църковна служба и дори помоли родителите си да го настанят 
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за известно време в манастира „Малките братя“, недалече от техния дом. Не по-
жела да го подстрижат за монах, но поиска да живее известно време там като 
послушник. Феличе прие добре тази идея, защото се надяваше някой ден си-
нът ѝ да стане кардинал, а и Балзамо беше съгласен, защото знаеше, че ще може 
да го прибере обратно и да го подготви за свой помощник в търговските дела.

3.

Джузепе се учеше доста прилежно, като се пристрасти към химията и 
особено към така наречените „тайни науки“, в които беше доста опитен брат 
Пузо от манастира. Той предложи на младия Балзамо да го придружи до ос-
тров Малта. По това време Джузепе беше вече на двайсет и три, но все още жи-
вееше като ерген за огорчение на своите родители. Нямаше и никакви любовни 
връзки, заради което в града се разнесоха разни неверни и некрасиви слухове.

Заедно с Джузепе и брат Пузо за Малта потегли и кавалер Д’Аквино, стар 
познат на монаха, който бързо се сприятели с младия Балзамо, въпреки разли-
ката им годините. Кавалерът беше на около четиридесет. Приятен мъж, с хубав 
глас, изискани маниери, който се интересуваше живо от тайните на природата, 
от модния тогава магнетизъм и беше доста богат. Към Джузепе се отнесе така, 
сякаш някой му го бе препоръчал, при това откъм най-добрата му страна. На-
шият герой прие това съвсем нормално, беше малко лекомислен и посрещаше 
подобно отношение като нещо дължимо нему. Впрочем, кавалерът беше до-
бър и достоен човек и будеше доверие у всеки, да не говорим за нашия двайсет 
и тригодишен момък, не видял до този момент нищо, освен родния Палермо.

Джузепе се отправи на пътешествието със светски дрехи, които кавалерът 
му купи за целта. Младежът се зарадва много на неочаквания подарък, защото 
макар и да бе суетен, напоследък често ходеше небрежно облечен.

Родителите се сбогуваха сърдечно с любимия си син, а той се просълзи и 
дълго им маха с кърпичка, обърнал се към каменистия бряг на родния град. Но 
дълго ли може да тъжи един млад човек с жив ум и леко сърце, изпълнен с лю-
бопитство и желание да открие света. Особено, когато е обезпечен и няма гри-
жа за нищо.

Разбира се, остров Малта и начинът на живот на рицарите от ордена там 
съвсем не кореспондираха с неговия темперамент. Но въпреки това той проя-
ви интерес към живота там и се запозна с немалко хора, които след време щяха 
да му бъдат от полза. Кавалер Д’Аквино реши, че един по-дълъг престой тук би 
бил, все пак, скучен за младия му другар и затова предложи да отидат до Испа-
ния. Джузепе прие с въодушевление идеята. А брат Пузо остана в Малта.

Морето направи на Джузепе много силно впечатление. Макар че пътят от 
Малта до Иберийския полуостров не беше много дълъг, той се възхити от нео-
бикновената красота на Средиземно море. Имаше чувството, че прави едва ли 
не околосветско пътешествие.

Нощите бяха безлунни, но цялото небе се обсипваше със звезди, подобни 
на златни зърна. Всяка вечер двамата беседваха на палубата. 
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– Какви невероятни звезди, синьор Д’Аквино!  – възкликна възторжено 
Джузепе. – И всичко това са светове, може би по-големи от нашата планета. 
Този свят е толкова огромен и прекрасен! И като си помисля, че човек е прос-
то една прашинка, но все пак, може да владее света. Дори да каже на слънцето 
да спре да свети.

– Ти си същинско лъвче, Джузепе – похвали го кавалерът. А Балзамо за-
твори широко ръце, сякаш искаше да прегърне в обятията си целия свят, цяло-
то небе, целия звезден купол.

– Аз ще завладея целия свят! – радостно извика Джузепе.
Кавалерът го погледа удивен. Младият Балзамо продължи бавно, сякаш 

четеше думите си от небето:
– Да, аз ще завладея силите на природата, земните, водните, огнените, въз-

душните! Ще завладея сърцата на хората, техните души, тяхната воля. Ще бъда 
по-могъщ от Цезар, Александър, Тамерлан. На земята ще възцари вечен мир!

– Ти първо ще трябва да овладееш своите страсти и желания, да освобо-
диш своя дух и след това да завладееш света.

– Да, разбира се! – отговори му Джузепе и си наля чаша кафе от каната 
пред него. Беше се пристрастил към тази напитка и не можеше вече без нея.

– Защото най- голямото изкушение това е властта, особено властта над 
духа. Едно от трите изкушения, за които говори Исус.

– Но аз усещам у себе си такава сила!
– Да, твоята сила е голяма и затова ще трябва да си много внимателен с нея 

и да не забравяш когато се наложи да я овладееш. Който не може да овладее си-
лата си, не може да командва и да владее другите и света.

– Нима не съм показал, че мога да се владея и да бъда послушен? – попита 
Джузепе и нежно подхвана ръката на Д’Аквино.

Кавалерът замислено погледна към морето.
– Джузепе, очаква те голямо бъдеще, но и големи изпитания, дано Бог да 

е винаги с тебе.
Балзамо го погледна и не каза нищо. Изглеждаше напълно уверен в сили-

те си.
Кафето в каната съвсем изстина, ромът беше изпит, а звездите започнаха 

да изчезват една след друга от синьото небе – скоро щеше да се съмне. Прибли-
жаваха се към бреговете на Испания.

4. 

Вече втора година, откакто Джузепе беше заминал, а родителите му го ча-
каха всеки ден да се върне. Старият Балзамо хвана лоша треска и отслабналият 
му организъм не издържа. След смъртта на съпруга си Феличе пое търговски-
те му дела, разплащаше се с кредиторите, наемаше помощници, но се надява-
ше синът ѝ да се върне и да вземе нещата в своите ръце. Особено сега, когато 
започнаха да я болят краката и изгуби надежда, че ще се оправи. След замина-
ването на Джузепе и смъртта на стария Пиетро стаите в къщата сякаш потъм-
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няха съвсем. Феличе лежеше на същия креват, където роди Джузепе, завита 
със същото одеяло и си мислеше с тъга за своя самотен и безрадостен живот, 
вече близък до смъртта. И изведнъж чу как входната врата се хлопна силно и 
енергично и в стаята бързо влезе един вече наедрял млад мъж на години, кога-
то вече трябваше да се бръсне поне през ден. Той се приближи до кревата и се 
наведе над Феличе.

– Джузепе, детето ми!
– Мила мамо, добър ден.
Феличе се смееше, плачеше, обсипваше го с целувки, разглеждаше лицето 

му, дори го опипваше като сляпа. Джузепе изтри сълзата си и започна да ѝ раз-
казва за своите двегодишни странствания, но тя не го чуваше, а само гледаше 
това лице и тези очи, сякаш утре щеше да ги изгуби и сега искаше да им се на-
радва до насита. 

Сърцето ѝ не я излъга: тя повече не видя това лице, защото бедната жена 
почина още същата нощ – слабото ѝ сърце не издържа на тази радост. Лицето 
ѝ беше спокойно и доволно като на човек, дочакал господаря си, затворил вра-
тата, предал ключа на стопанина и отишъл си мирно у дома.

Но Джузепе не се чувстваше като господарят, върнал се в своя дом. Него-
вото безмерно любопитство и стремеж към знания и нови усещания, го нака-
раха скоро да напусне този дом. А и кавалерът Д’Аквино, завърнал се с него в 
Палермо, го насърчаваше за това. И така, младият Балзамо набързо ликвидира 
фирмата на баща си и сне траура от дома. Отправи се към Рим, снабден с пре-
поръчително писмо до граф Орсини. Това се случи през есента на 1768 година.

А Рим, при все че беше папски град, живееше весело и свободно. През 
първите дни Джузепе бягаше като луд обикаляйки древните езически памет-
ници, опияняваше се от пищните богослужения и процесии, често сядаше в 
някое кафене, до прозореца, за да гледа минаващия народ, който се суетеше 
като на карнавал.

Посети само граф Орсини. Освен пъстротата на оживените улици, го при-
вличаха и многобройните магазини и занаятчийски работилници. Горещината 
тук не беше особено силна и му позволяваше да скита из града дори в часовете, 
когато римляните си почиваха след обяд.

Веднъж, когато минаваше по площада Пелегрини, забеляза на витрината 
на един магазин железен пръстен, украсен със старинна емблема, която му на-
помни онзи отдавнашен сън. Спря се пред входа. На прага стоеше момиче на 
около петнайсет години, с весело, живо лице, което го загледа с интерес. Попи-
та го с какво може да му услужи и добави, че баща ѝ, Джузепе Феличиани, не е 
в магазина и тя, неговата дъщеря, Лоренца, е сама. На свой ред Балзамо се пред-
стави и попита за пръстена. Лоренца му отговори, че не знае каква е цената му 
и ако може да дойде утре сутринта.

– Тогава баща ми ще бъде тук и ще ви каже.
– Добре, а синьора Лоренца ще бъде ли утре тук?
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– Синьора Лоренца ли? Не знам. А нима това ви интересува? Имайте пред-
вид, че синьора Лоренца е много капризно същество и че никога не може да 
каже какво ще прави днес или утре.

– Да се надяваме, че утре ще се видим. И така, до утре.
Лоренца се понамръщи и седна, а Джузепе забеляза, че момичето малко 

понакуцва с левия крак. Когато той направи няколко крачки към изхода, тя из-
вика:

– Чуйте ме, господине със зелената дреха. Не мислете, че съм толкова глу-
пава и че ще повярвам на приказките на всеки млад кавалер. Аз съм вече на 
петнайсет и знам отлично, че вие нито сте Балзамо, нито сте Джузепе.

– А според вас кой съм?
– Вие сте граф!
– Отлично. Тогава как се казвам? Кое е фамилното ми име?
– Фамилното ви име? Ах, да... фамилното ви име е... Калиостро.
– Но защо пък Калиостро? – засмя се Джузепе.
– Моля ви, не ми се присмивайте! Аз имам леля Калиостро.
– И тя ли е графиня?
– Ах, не! Ако беше графиня...
– Какво тогава?
– Ами, аз щях да бъда племенница на графиня. Не, наистина, не отричай-

те. Вие сте граф. Виждам го изписано на лицето ви. Но сигурно сте скъперник 
и си мислите, че ако признаете, че сте граф, моят баща ще ви вземе повече за 
пръстена. Затова криете титлата си. Но аз ще ви издам, бъдете сигурен.

– Добре, както желаете. Довиждане, синьора Лоренца.
– До утре, граф…
– Калиостро?
– Да, Калиостро.
– Двамата се разсмяха, но на следващия ден Лоренца наистина представи 

Джузепе като граф Балзамо Калиостро и баща ѝ го попита не е ли роднина на 
тяхната леля Чезарина Калиостро. 

Джузепе купи пръстена, но на другата сутрин отново се появи в магазина 
вече като познат.

Лоренца го помоли:
– Синьор графе, имам една малка молба към вас.
– За какво става дума, синьора Лоренца?
– Скоро ще има карнавал, моето любимо време през годината... Досега ви-

наги мой кавалер и бил един наш познат Труфи, но той е толкова ленив, че на-
право не мога да го понасям... Ако вие се съгласите, впрочем, за мен това ще 
бъде голяма чест!

– Вие, малката, искате да ви придружавам по време на целия карнавал?
– Не, не. Извинете, просто така казах, без да помисля. Не ми обръщайте 

внимание.
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Лоренца се изчерви, сведе очи, но от лукавата ѝ усмивка стана ясно как и 
се искаше Балзамо да я разбере и сам да ѝ предложи кавалерството си по време 
на сирната неделя. Приседна и добави:

– Благодаря ви, ваше сиятелство, много ви благодаря, ще се постарая да си 
намеря костюм, достоен за вашата компания.

5.

С широката си зелена рокля и червената маска, Лоренца беше направо 
прелестна. „Същинска графиня“, както се изрази тя. А Джузепе, който беше 
все още доста млад, само на двайсет и пет, с удоволствие я хвана под ръка и 
двамата тръгнаха по улиците, изпълнени с маскирани, радостни, викащи хора. 
Всички пееха, танцуваха, целуваха се. Из въздуха летяха разноцветни ленти, 
балони, святкаха бенгалски огньове, барабани, свирки и пищялки проглуша-
ваха ушите. На много места се чуваше звън на китари и мандолини. Надпяваха 
се певци и певици, арлекини и коломбини канеха гражданите да посетят им-
провизираните театрални сцени, които представяха комедии от рода на: „Пос-
раменият Труфалдино“, „Кутията с бедите“, „Алина, кралицата на Голкондия“.

Децата си похапваха сладкиши във формата на купола на „Свети Петър“. 
Клоуни разхождаха кучета и маймуни, наконтени в смешни костюмчета. Огро-
мна ракета – фойерверк изсипа цял дъжд от рози във вечерното небе. По ули-
ците минаваха карети и фиакри, рицари на коне и дори камили. От беседки и 
павилиони се носеха весели любовни песни. Всички бяха радостни, безгрижни, 
сякаш бе дошъл раят на земята.

Лоренца, възбудена, безкрайно щастлива, се връщаше бавно към къщи, 
под ръка с Джузепе. Двамата си говореха тихо, спомняйки си за хубавия ден, 
в който ядоха сладолед и пасти, пиха жълто вино „орвието“, гледаха марионе-
тен театър, където кралицата беше убита с топор заради изневяра, за кученце-
то, което си подаваше лапичката... Спомниха си за всички дребни неща, сякаш 
бяха деца или влюбени. Лоренца свали маската си и бузите ѝ се зачервиха като 
ѝ придадоха смешен и трогателен вид. Тя въздъхна малко натъжена:

– Ето че се съмна и този прекрасен ден няма да се повтори. И догодина ще 
има карнавал, но аз ще бъда вече с една година по-голяма, а и вие няма да бъ-
дете тук. Колко е тъжно, когато нещо хубаво свърши. И вече няма да съм гра-
финя, както тази вечер. Не, аз съм може би една малка глупачка и фантазьорка, 
но разберете ме, много обичам да мечтая. Не ми се смейте, казвам това само на 
вас. Бих искала да съм богата и знатна...А може би съм родена да бъда актриса. 
Или авантюристка? Обожавам пътешествията и приключенията. Вие сте щаст-
лив, макар и още млад, сте видели толкова много. А аз съм вече на петнайсет, а 
не съм излизала от Рим. Това е наистина ужасно! Но съдбата не зависи от нас... 
Простете ми, че толкова много приказвам. Сигурно не ви е интересно...

Джузепе промърмори някаква любезност и целуна ръката на девойката. И 
двамата замълчаха. Вече бяха стигнали до дома на синьор Феличиани.
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След няколко дни при синьор Феличиани дойде граф Пелегрини. Двама-
та мъже се затвориха в магазина и като отпратиха Лоренца, дълго разговаряха. 
Накрая излязоха и графът си отиде. Старецът дълго гледа след него и накрая се 
обърна към дъщеря си и рече:

– Е, щурче, можеш да се поздравиш!
– Не разбирам защо! – отвърна му тя и вдигна рамене.
Феличиани ѝ обясни, че графът го е посетил в качеството на сват от стра-

на на Джузепе Балзамо и че, той, Феличиани, е дал съгласието си, така че оста-
вало само тя каже дали ще приеме предложението. 

Лоренца подскочи радостно и извика:
– Значи аз ще стана графиня! Ах, какъв хитрец бил този Джузепе! Поне да 

ми беше намекнал.
Феличиани не беше съвсем във възторг да даде дъщеря си на човек без по-

ложение и професия, а също и без наследство, но Орсини му обясни, че Балза-
мо се готви за научна кариера, че на първо място ще му помагат приятели, че 
младата двойка ще живее добре и без лишения. Девойката се радваше много, 
макар да не беше много влюбена в Джузепе, но зачака нетърпеливо сватбата, 
насрочена за 20 април 1768 година в църквата „Света Дева Мария“.

Лоренца не искаше да приеме, че Джузепе не е граф Калиостро, а е прос-
то Джузепе Балзамо. Нейните мечти и фантазии бяха над всички документи 
с името му. А той постепенно свикна, при това до такава степен, със своето 
„графство“, че когато в минути на нежност жена му го наричаше „моя скъп 
Балзамчо“, той се намръщваше и питаше за кого става дума. И за да не бъде 
вече Джузепе Балзамо, той дори промени името си и започна да се назовава 
и подписва: „Алесандро, граф Калиостро“. Всъщност, той обожаваше псевдо-
нимите и инкогнитото, наричаше се още „граф Феникс“ и „граф Гара“, но това 
стана по-късно.

Младите живяха близо осем години в Рим. Калиостро трупаше знания, 
сила и мъдрост под опитното ръководство на Орсини. Лоренца обичаше раз-
ходките, театъра и операта, често си шиеше нови тоалети и макар да се чувст-
ваше добре в папския град се зарадва много, когато през 1776 година мъжът ѝ 
обяви, че ще заминат за Лондон.

Тя започна да мечтае за нов, изпълнен с превратности и приключения жи-
вот, за какъвто бленуваше още от детските си години.

6.

В един ясен юлски ден на 1776 година двамата пристигнаха в столицата на 
гордия Албион. Слънцето грееше доста силно, улиците бяха оживени, сякаш 
не бяха в мъгливата Англия, а в благословена от Бога Италия. Но лондонската 
тълпа, макар и шумна, не беше весела, а по-скоро нервна, дори агресивна и гру-
ба. Имаше твърде много скитници и просяци, гладни и парцаливи деца, които 
се караха и дори се биеха, силно гримирани улични жени, облечени с износени, 
но ярки и предизвикателни дрехи. Те се разхождаха по тротоарите мълчаливо 
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като оглеждаха за потенциални клиенти. Далече от старите квартали улиците 
ставаха по-широки, с неголеми къщи, обвити с хмел, с широки ниски прозор-
ци, боядисани в бяло, изградени от червени тухли, с неизмазани външни сте-
ни, доста приятни и уютни на вид. Около много от тях имаше малки градини 
с храсти, цветя, плодни дървета и лехи със зеленчуци. На прозорците висяха 
клетки с канарчета и други птички, а във всяка стая имаше камина.

В една от тези къщи на Уиркъмбстрийт се настани семейство Калиостро, 
като нае горния етаж при мис Джули.

Калиостро беше вече на трийсет и три. Реши, че му е дошло времето да 
излезе на историческата арена, че до този момент се е подготвял за истинския 
живот. В Лондон влезе или по-точно го посветиха в масонската ложа „Надеж-
да“. Тя не беше организация на аристократи, а скромно съдружие, състоящо се 
предимно от живеещи в Англия французи. Калиостро я избра именно защото 
като нямаше достатъчно връзки в Лондон, щеше да бъде по-лесно забелязан 
като единственото титулувано лице в това общество. Освен това, знаеше до-
бре, че неговите знания в областта на природните тайни и магиите, го поставят 
на челно място в тази ложа. У дома той продължи да се занимава сериозно с хи-
мия и математика, като правеше опити да уголемява диаманти и да проникне 
в тайните на хазартните игри. Освен това изследваше хигиената и всеки месец 
в продължение на два дни си налагаше строг пост и пълно уединение, като се 
отказваше дори от любимото си кафе и обществото на Лоренца. Наистина, за 
своите трийсет и три години графът беше доста млад и приличаше на двайсет-
годишен юноша, макар да бе малко пълен за невисокия си ръст. 

Лоренца се заинтересува живо от тези опити на мъжа си и при все че беше 
с десетина години по-млада от него, често го молеше да я посвети в тайните на 
своите двудневни пости.

Графът се усмихваше, прегръщаше я нежно и я уверяваше, че още ѝ е рано 
да прибягва до тези средства... А и тя беше все още толкова млада, весела и неж-
на, съвсем приличаше на малко момиче.

Лоренца не беше особено доволна от живота си в Лондон, оказа се, че не 
е такъв, какъвто го виждаше в мечтите си. Беше ѝ скучно да стои по цял ден в 
малката къща, да не излиза по-далече от дворчето, докато мъжът ѝ прекарва-
ше почти цялото си време в лабораторията или ходеше на масонски събрания, 
без да ѝ обръща особено внимание. Тази работа не остана незабелязана от мис 
Джули, хазяйката. Като разбра, че квартирантите ѝ са достатъчно богати и че 
младата дама скучае, тя реши да устрои свои близки, като предложи на Кали-
остро да вземе за себе си секретар, а за съпругата си – компаньонка. Имаше 
предвид подходяща двойка: мисис Блевари и синьор Ветелини. Жената беше 
разорена португалска аристократка, а мъжът – неуспял химик. 

– И двамата са точно за вас! – настояваше мис Джули. – Мисис Блевари 
познава Лондон като петте си пръста, жалко, че сега е бедна, но е истинска лей-
ди. Няма да ви унизи с присъствието си. И мистър Вителини е беден, но е умен 
и честен. С всеки може да се случи това. Той е добре образован и разбира от хи-
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мия, както господин графа. Освен това и двамата са ваши сънародници. – Тук 
мис Джули причисли и португалката към италианците.

На следващата утрин, когато Лоренца излезе от къщата, видя пред вратата 
две твърде странни фигури. Плесна с ръце и извика: „Боже, само какви уроди!“ 
и без да отвърне на ниските им поклони, изтича обратно вътре при мъжа си.

Обеднялата мисис Блевари се оказа дребно и тлъсто същество с черни 
мустаци, като жандармерист, с мръсни обувки с неопределен цвят, яркочер-
вена рокля, избеляла зелена шапка и лилави чорапи. Беше напудрила твърде 
щедро лицето, гърдите и гърба си. До нея непрекъснато кихаше и пръхтеше 
малък дебел, тежко дишащ мопс с изваден език и разкрачени крачета. Зад тях 
стоеше прегърбен старик със зелени очила. Смъркаше тютюн и също кихаше, 
като се стараеше да не го прави едновременно с мопса.

Лоренца ги покани в хола, плесна с ръце и седна на дивана като се залива-
ше от смях. Уродите станаха и ниско се поклониха. Графинята овладя смеха си 
и се обърна към мисис Блевари:

– Моля ви, винаги носете тази рокля, скъпа госпожо. Винаги. Така ще хо-
дим из града, заедно с вашето сладичко мопсче. Как се казва то? Психея ли? 
Прекрасно! Все едно, че всеки ден за нас ще е карнавал! Понякога и синьор Ви-
телини ще ни придружава (в този момент химикът и Психея кихнаха едновре-
менно). Ще вземе ума на лондончани!

Лоренца стана от дивана и започна да върти португалката. А мопсът не се 
помръдваше, но кихаше всеки път, когато се завъртваха около него.

На следващото утро Вителини донесе своя куфар, а Блевари чанта, от коя-
то извади пъстър испански шал, кастанети, две бутилки херес, молитвеник, 
три ризи, и така семейството на графа се увеличи с още две персони, като не 
броим Психея.

7.

Вителини разполагаше с много свободно време, което обикновено пре-
карваше в кръчмата „Трите кита“, където имаше доста приятели. Като видя, че 
„химикът“ няма да му бъде особено полезен при опитите, Калиостро реши да 
го използва като куриер, но и за тази проста работа „честният човек“ се оказа 
почти безполезен, защото често се губеше или се прибираше у дома посред нощ 
с помътняла памет и преувеличено съзнание за собственото си достойнство.

Като искаше да помага на своите събутилници, изпаднали в парични за-
труднения, той ги съветваше да се обръщат към граф Калиостро, уверявайки 
ги, че той е „човек богат“, „добър и при това философ“ и следователно няма да 
разбере добре дали те говорят истината или го лъжат. Сред тях бяха късогле-
дият мистър Скот и някоя си Мери Фрей, които Вителини изпрати при Кали-
остро за помощ. 

Но за тяхно нещастие, в този момент графът не разполагаше с пари, чака-
ше запис от Рим. Мери Фрей, която се представи за съпруга на мистър Скот, 
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направи тъжна физиономия и побърза да си тръгне. Имаше приятно лице със 
светли очи, малко плътни устни.

Калиостро се опита да я успокои, но тя продължаваше да гледа тъжно, го-
това всеки момент да се разплаче.

– Е, аз ще си вървя. Прощавайте, че ви обезпокоих, господин графе. Бла-
годаря ви за добротата и тя се надигна от креслото, но се олюля, сякаш готова 
да падне.

Калиостро ѝ подаде чаша вода и се замисли за нещо, докато Мери пиеше 
жадно и явно не искаше да си отиде.

– Виждам, че сте много огорчена, мисис Скот, сигурно сте в голяма нужда.
Мери мълчаливо разпери ръце.
– Мисля, че все пак, ще мога да ви помогна. Играете ли в кралската лота-

рия?
– Кой? Аз ли? Не, сър.
– Утре е 14 ноември. Заложете на единица. Ако ми се доверите, от утре за-

почнете да следите номерата. Вдруги ден заложете на 20 или на 18, може също 
на 55 и на 57.

Мери слушаше графа внимателно и доста учудено. После промълви скръб-
но:

– Благодаря ви, но аз нямам пари дори, за да заложа.
– За залога ще мога да ви дам – успокои я Калиостро и извади две златни 

монети от джоба си.
– Господ да ви дари със здраве и радост, сър! – поклони му се ниско Мери 

и набързо излезе от стаята.
Калиостро стоя дълго замислен и накрая промърмори:
– Не, мисля, че постъпих правилно. Ако исках да проверя моите изчис-

ления, можех да заложа и аз на тези номера, но ще е по-добре да не използвам 
знанията си за користни цели. Така направих едно добро дело за тези бедни 
хора.

Още не излязла от дома на графа, мнимата мисис Скот записа в бележни-
ка си указаните от него номера. И вечерта тримата: тя, Скот и Вителини изпиха 
доста портвайн, а на сутринта заложиха на единица, на петнайсти ноември – 
на двайсет и т. н. Успехът им надмина всички очаквания. Спечелиха цяло със-
тояние.

Вителини се удари по челото и възкликна:
– Казах ли ви аз, че този граф е истински философ?! Само един философ 

би постъпил така – да знае числата и да се въздържи да спечели! А би могъл да 
печели при всеки нов тираж.

– Да, но тогава щяха да го заподозрат и да го изселят от Англия – забеля-
за Мери Фрей.

– Тя има право! – добави Скот. – Дори и ние, скъпи приятели, ще трябва 
да бъдем умни и да играем по ред, не тримата заедно и във всеки тираж, за да 
не събудим подозренията на властите. Нека първо да започне Мери, а след нея 
да е Вителини.
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– Добре измислено! Но как ще играем, след като не знаем предварително 
номерата? – обади се Мери Фрей.

– А ти мислиш, че повече няма да ни ги подсказва?
– Кой знае?
– Ами ако му предложим партньорство?
– А, не, това той няма да приеме! – отсече секретарят.
Известно време мълчаха и гледаха към огъня в камината.
– Тогава мисис Скот ще трябва да отиде отново и да измисли друга исто-

рия – наруши мълчанието Вителини.
– Но след като той е магьосник, веднага ще разбере, че лъжа.
Италианецът изведнъж се разгорещи и закиха силно.
– Не, той няма да разбере. Той може да е магьосник по отношение на от-

гатването на числата, но едва ли може да отгатва мислите. Вярвам, че може да 
го разчувстваме и да се съгласи.

– Добре, мисис Скот ще отиде – каза Мери, – но при условие, че вие ще взе-
мете едната половина и ще си я разделите, а другата половина ще остане за мен.

Графът не беше вкъщи, но Лоренца прие посетителката, която веднага се 
разплака.

– Ах, недейте, моля ви, успокойте се! – разтревожи се Лоренца. – Мисис 
Блевари, идете да донесете малко соли, защото госпожа Фрей ще припадне.

Португалката излезе и Мери Фрей започна:
– Ах, ваше сиятелство, аз съм просто една нещастна бедна жена, имам три 

деца... мистър Скот, моят съпруг, е пияница и играе по цял ден на карти и само 
губи пари... вече сме почти на улицата, с тези три дечица... Графът беше така до-
бър да ни помогне да спечелим от лотарията, но този непрокопсаник, мъжът 
ми, взе че всичко проигра и пропи... Вие сте толкова добра и красива, толко-
ва мила... Ах, мисля, че господин графът няма да бъде така великодушен вто-
ри път. Ах, каква мъка, какво нещастие! Ах, само да бяхте видели моите малки 
сладурчета!...

Тук Мери вдигна очи към небето и остана неподвижна, сякаш някакъв ме-
ханизъм в нея се беше повредил и не можеше да спусне очите си без механична 
помощ. Лоренца беше силно впечатлена.

– Мила госпожо, защо се мъчите така? Аз съм убедена, че моят съпруг ще 
влезе във вашето положение и ще ви помогне с каквото може. От своя страна 
аз също съм готова…

Лоренца стана да потърси кесията си, но Мери я спря с ръка и рече:
– Благодаря ви, мила графиньо, но аз не съм дошла да ви моля за пари.
– А за какво?
Мисис Скот вдигна кърпичката си към очите и сигурно това се оказа необ-

ходимата механична помощ, след която погледът ѝ да стане отново нормален.
– Какво ви трябва? – попита отново Лоренца.
– Печелившият номер от кралската лотария на седми декември.
Лоренца подскочи от мястото си.
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– Какъв номер? Нали вашият мъж играе, а не вие?
– Трябва ми този номер от седми декември – повтори Мери унило.
– И мислите, че графът ще може да ви го каже?
– Ще може, ако поиска.
Лоренца се разсмя.
– Вие сигурно мислите, че моят съпруг е някакъв шарлатанин от цирка?
– Вашият съпруг, граф Калиостро, е велик и мъдър човек!  – отговори 

Мери сериозно.
– Може би, но каква връзка имат тук номерата от лотарията? Защо ще 

трябва да ги отгатва?
– За да помогне на едно бедно и нещастно семейство с три малки дечица.
Графинята първо се намръщи и сложи ръцете си на гърба. После, посте-

пенно, лицето ѝ се проясни и стана почти весело, когато се обърна към мисис 
Скот.

– Добре, ще поговоря с мъжа си.
Мери се спусна да ѝ целува ръцете, когато от входната врата се разнесе 

шум.
– Боже мой, това е графът! Всичко се провали!
– Минете оттук, от този изход направо през двора. Елате в осем вечерта 

под крайния прозорец, ще ви дам знак! – успя да ѝ прошепне Лоренца и я из-
бута набързо през стъклената врата към градината.

Не се знае какво говори Лоренца с Джузепе, но когато мисис Скот дойде 
вечерта на указаното място, прозорецът се отвори и от него падна свитък и в 
тишината тя дочу думата „осем“. В свитъка имаше завита в парче хартия една 
гвинея и бележка, на която беше написано числото „8“.

8.

Графинята излизаше с португалката главно за покупки. Много обичаше 
да пазарува и харесваше как учтиво се отнасяха към нея продавачите в различ-
ните лондонски магазини – големи и малки, тъмни и светли, пълни с най-раз-
лични стоки. За нея те бяха нещо като женски клубове, в които завърза немал-
ко мимолетни познанства и никога не отказваше да изпие чашка чай в малките 
стаички на тези магазини и магазинчета.

Веднъж срещна мисис Скот. Лоренца я позна, но Мери Фрей се направи, 
че не я вижда и се наведе над някакъв кашмир и тихо заговори на продавача. 
След малко в магазина влязоха Вителини и късогледият Скот. Лоренца се при-
ближи до Мери и весело я заговори:

– Скъпа мисис Скот, много се радвам да ви видя. Мислех, че сте заминали. 
Спомням се, че говорихте за нещо от този род. Как е вашият съпруг? Нещо не 
бяхте доволни от неговия начин на живот... Вярвам, че сега сте по-добре?

Мери тъжно отговори:
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– Благодаря ви, графиньо. Сега всичко е наред. Нека небето да възнагра-
ди господин графа! Аз го посетих (не мислете, че съм неблагодарна), но вие по 
това време не си бяхте у дома.

– Той нищо не ми е казал. Жалко, че не съм била.
Лоренца извади своята табакерка и предложи емфие на мисис Скот, но тя 

ѝ отказа:
– Позволете ми аз да ви почерпя, графиньо. Страхотен тютюн, топен в мед 

и с добавка – китайска билка.
– А не е ли вредно? – попита Лоренца и постави малко в едната си ноздра.
Скот и Вителини се приближиха и се поклониха на графинята.
– Възхитително! Никога досега не бях усещала такъв аромат. Синьора 

Блевари, опитайте и вие? Ще позволите ли?
Лоренца се смееше високо и кихаше, пристъпваше към португалката като 

искаше сама да натика от емфието в носа ѝ, а тя се отбраняваше и дърпаше на-
зад, като настъпи мопса. Продавачите спряха да работят и наобиколиха дами-
те.

– Благодаря ви – каза Лоренца и понечи да върне табакерката на собстве-
ничката ѝ.

– О, не, не, графиньо, задръжте я. Това ще е малък израз на моето огромно 
уважение и благодарност към вас.

– Защо, скъпа мисис Скот? Разбира се, тютюнът е прекрасен, но аз няма 
къде да го пресипя. А не искам да го смесвам с моя. Джо – обърна се тя към про-
давача, – имате ли някоя празна табакерка?

– Не, няма да позволя! – настоя Мери. – Моля ви, приемете от мен този ма-
лък подарък, заедно с кутийката, тя е приятна, нали?!

Табакерката беше златна с емайлирано капаче, върху което бе изобразен 
ловец, целещ се в гъска, който не се виждаше, тъй като от реката зад него изли-
за изплашена къпеща се девойка. 

Лоренца огледа табакерката, а после замислено добави:
– Да, табакерката е много красива, но аз не мога да я приема, все пак, доста 

е скъпа, от злато е, а и графът ще бъде много недоволен.
– Но защо? Вярвам, че господин графът няма да се намеси в нашите мал-

ки женски любезности. Освен това, аз не съм я купувала, а ми остана от моя-
та покойна леля. Не ми отказвайте този малък спомен за моята благодарност 
към вас, умолявам ви. Вие сте моя благодетелка и аз ще застана на колене сега и 
няма да се надигна, докато не се съгласите да изпълните тази моя малка молба.

Мери Фрей говореше с една почти неприлична страст, а околните гледаха 
двете жени и се усмихваха иронично. Лоренца стоеше и въртеше неловко ку-
тийката в ръце.

– Не, не бива да я приемам! – възкликна тя.
Тогава Мери шумно падна на колене и без да иска блъсна някакво дете, во-

дено от баба си, което силно се разрева.
– Графиньо, умолявам ви.
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– Станете, моля ви, станете, госпожо! Ще приема вашия скъп подарък. 
Благодаря ви.

Мери скочи още по-бързо, отколкото беше се спуснала, и започна с жар да 
целува Лоренца. Присъстващите видяха, че представлението свърши и се вър-
наха към щанда за кашмир, сукно и коприна, детето се успокои, а Психея най-
сетне престана да киха.

Калиостро остана много недоволен от историята, която Лоренца му раз-
каза на вечеря, а когато видя, че табакерката е с двойно дъно и в тайника ѝ се 
намираха скъпа огърлица и златно калъфче, в което вместо четка за зъби, бяха 
свити на руло банкноти, съвсем се разлюти и се разкрещя на графинята, сякаш 
виновната бе тя. Каза ѝ, че знае тези номера – мошениците искат по този начин 
да я подкупят, а после отново да го изнудват за печелившите номера от лотари-
ята. А Лоренца, която вече беше си сложила огърлицата и разглеждаше банк-
нотите, спокойно каза:

– Не се знае със сигурност дали ще ви търсят или не. От вас зависи дали 
ще им давате повече тези сведения. Тези пари са си мои и аз няма да ги върна. 
Постъпих глупаво като ви разказах всичко това. Аз питам ли ви от къде идват 
вашите пари?

– Лоренца? – извиси глас графът.
– Е, какво, зная, че се казвам Лоренца!
– Как можете да разговаряте така с мен?
– Мога. И още веднъж ви заявявам, че няма да върна тези пари.
– Но това ще ни докара доста неприятности.
Графинята вдигна рамене.
– Алесандро и вие не сте безгрешен...
Калиостро замълча и сякаш само на себе си каза:
– Нека всичко, което ми е било писано, да се случи. Може би така ще е по-

добре.
Може би Лоренца не чу думите на мъжа си. Помълча за малко, сетне до-

бави:
– А може и да грешим. Може би мисис Скот да е добра жена и да не е мо-

шеничка, както твърдиш. С вашата помощ тя спечели доста пари и реши в мое 
лице да ви се отблагодари. Направо го, при това, деликатно. Мисля, че тя пове-
че няма да ви търси за тези числа от лотарията.

– Дай боже, но за по-сигурно, нека да сменим квартирата, за да не ме тър-
сят повече.

9.

Графинята се оказа права: съпрузите Скот не питаха повече за номерата на 
лотарийните билети, макар че си бяха истински мошеници.

В началото на 1777 година Калиостро смениха квартирата, но, за зла участ, 
се оказа, че на горния етаж на същата къща, живееше... същата Мери Фрей. Ко-
гато ги срещнеше, тя само се покланяше за поздрав и не се приближаваше до 
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Лоренца. Но видът ѝ сега предполагаше някакъв нов план, който не закъсня да 
се разкрие. Графът я подозираше и вече имаше някакви лоши предчувствия, 
но на седми февруари, все пак, се изненада от необичайната вечерна визита на 
съдебен пристав и шестима полицаи, явили се да го арестуват заради дълг към 
госпожа Мери Фрей в размер на двеста фунта стерлинги.

Калиостро заяви, че не познава никаква Мери Фрей, не подозирайки, че 
Мери Фрей и мисис Скот е едно и също лице. Добави, че не дължи пари на ни-
кого, но тогава му показаха лист хартия, потвърждаваща дълга му с клетвена 
декларация на самата мис Фрей и двама свидетели.

Калиостро вдигна рамене и не каза нищо. Беше готов да тръгне с полицаи-
те, когато от другата стая се дочу силен шум от трошене на мебели. Той отвори 
бързо вратата и видя как двама непознати мъже се мъчеха да отворят стенния 
шкаф, където пазеше своите ръкописи и разни дребни, нужни за опитите му 
предмети, и сред разхвърляните хартии и този пълен безпорядък, се разбра, че 
злодеите търсят нещо определено, пренебрегвайки ценностите и парите, които 
лежаха недокоснати.

– Веднага арестувайте тези крадци, заедно с мен! – разкрещя се графът, 
обръщайки се към полицаите. – Какви още доказателства ще ви трябват за това 
углавно престъпление?!

– Ние действаме на основание на закона! – отговори единият от тях, късо-
глед мъж, когото Калиостро беше виждал някъде.

– Те действат на основание на закона! – като ехо повториха полицаите.
Графът едва се сдържа, смачка кърпичката си и я захвърли към отсрещна-

та стена. И презрително извика:
– Законът! – После добави с насмешка: – За вас всичко, което търсите тук 

е напълно неразбираемо и безполезно, както учебник по старогръцка грамати-
ка за един файтонджия.

– А знае ли господин графът какво търсим? – попита го късогледият.
Калиостро не отговори на въпроса, но излизайки от дома, се спря за миг 

и произнесе тържествено:
– Вие си мислите, че ще ми бъде трудно да се освободя сега от вас и да до-

кажа своята невинност? Но нищо, още не му е дошло времето. Нека първо да 
чуем правосъдието, а после ще видите как вдигналите срещу мен меч си, от меч 
ще загинат!

Мистър Скот (сега Калиостро вече го позна) отговори:
– За съжаление, английското правосъдие, като всяко друго по света, има 

не само завързани очи, но и запушени уши, така че и най-красивите речи не 
могат да му въздействат.

А графът сега приличаше на Темида: нищо не чуваше, не виждаше, краче-
ше из калта между полицаите и от време на време вдигаше погледа си към на-
въсеното лондонско небе.

Наистина, открадната от мистър Скот книга с изследванията на графа 
върху механизма на лотарийните номера, и кутийката с червения прах се ока-
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заха напълно ненужни. Цялата тази история беше замислена и разиграна, за 
да се открие ръкописа, с помощта на който според Вителини, и без Калиостро 
можеха да се отгатват номерата, а с червения прах можеше да се превръща все-
ки метал в злато. Мошениците се бяха възползвали от английския закон, спо-
ред който кредитор, потвърдил под клетва и намерил двама свидетели, може да 
арестува длъжника си. Като се надяваше да настъпи суматоха при ареста, Скот 
направи опит да претършува шкафа на графа.

Вителини доста дълго разглежда ръкописа от всички страни и накрая 
обяви, че част от него е написана на староеврейски. Поканеният като експерт 
по делото мистър Симънс пък заяви, че е на арабски. Като не можаха да наме-
рят грамотен арабин, Скот посъветва Вителини да подаде две жалби в съда, с 
които да обвини графа в магьосничество и изнудвачество.

Английското правосъдие се бави почти цяла година, за да открие истина-
та и да го оправдае. Но през цялото това време ту го пускаха, ту отново го за-
тваряха и местеха от място на място. Графът поиска всичко да бъде юридиче-
ски изрядно. 

През декември 1777 година Калиостро, оправдан и напълно реабилити-
ран, напусна Лондон, като междувременно загуби за това време три и полови-
на хиляди гвинеи. Сбъднаха се и неговите думи за меча и правосъдието. От че-
тиринайсетте негови главни обвинители и съдебни врагове в течение само на 
година умряха десет, без да са били болни или стари, и само четирима останаха 
живи, за да завиждат на мъртвите. Прокурорите Рейнълдс и Айлът бяха прико-
вани към позорния стълб за лъжесвидетелство, съдебният пристав Саундърс 
затворен и накрая, мистър Скот, избягал в Шотландия, без пари и покрив, за-
почна да проси по улиците. 

След време и Мери Фрей със сините очи, и старият Вителини, и добрата 
синьора Блевари – всички те отидоха в онази страна, където няма нито лота-
рии, нито табакерки и съдилища, освен нелицемерния Божи съд.

Превод  
от руски

Огнян  
Стамболиев
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Добрин Паскалев

ЛИСИЦА И ЛЪВИЦА

Лисицата, прочута вред кумица, 
що носи клюките на шир и длъж, 
решила тя – нали си е сплетница, 
да уязви Лъвицата веднъж.

Случайно уж засекли се в гората 
и тръгнал разговор между жени –
добре ли, зле ли са в дома делата 
и други разни дамски суетни.

Та между думите и уж нехайно 
Лисицата премрежила очи: 
„Да те попитам, Господарке, тайно, 
пък после нека всяка си мълчи.

Царица силна си и Дама първа –
величие и гордост тук в едно,
ала когато времето настъпва 
все раждаш ти, но винаги едно.

Пък аз пред теб се губя щом застана
и трудно спирам погледа на мъж.
Но щом часът за раждане настане,
дузина малки пръквам наведнъж!

Та питам те, дали тук няма грешка –
с едно дете в гората да си пръв?“
Лъвицата отвърнала с насмешка:
„Да, раждам по едно, ама е ЛЪВ!“
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ЧАКАЛ И ЛЪВ 

    Noblesse oblige1 

Чакалът, най-презрян от всички твари, 
що мърша рови вечно из гората, 
съзрял Лъва край две дървета стари
за обед спрял на сянка под листата. 

Разпуснал бил на воля горда грива
и хапвал с лапа плячката богата, 
но завистта, която не почива, 
пробола с нож Чакала под ребрата. 

„Хей, Господарю, дай ми да говоря!
Ти – цар и повелител на гората! 
В двубой със теб аз искам да се сборя
и тая вест да мине планината!

Ако ли не – ще разтръбя мълвата,
че Царят наш трепери от Чакала!... 
Ще стигне чак небето новината
и смях ще разтресе гората цяла!“

Лъвът изслушал тежката закана, 
а дъх на леш подразнил го в лицето, 
па рекъл на натрапника неканен
и с поглед твърд пронизал му сърцето: 

„Приемам, знай, тук присмеха на всеки, 
че лъвската ми гордост е примряла...
Но трижди по-презрян да съм до век, 
ако мегдана разделя с Чакала!“

1 Благородството задължава (фр.).

Добрин Паскалев • Стихове
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SANCTA SIMPLICITAS2

Лъвът – отвека цар и господар,
на всичко живо бродещо в гората,
събрал народа си – и млад, и стар, 
па с указ обявил му новината:

„До днес гората беше Вавилон
и липсваше естетско подредение,
но ред въвеждам тука със закон
за всеки род и всяко оперение!

Красивите – от лявата страна,
а умните да се строят отдясно!
Отдясно Ум, от ляво Красота!
Във царството от днес така ще властвам!“

Надигнал се тогава страшен шум
и някои дори до кръв се сбили.
Красив да бъде кой? А кой със ум?
Но с мир накрая те се поделили.

Строили се направо по канап,
затихнали съвсем и крамолите,
но ето, че един Жабок ербап
изпружил се на царя пред очите.

„Хей, блатна твар, не чу ли твоя Цар?
Защо на пътя ми така приклекна?“
„Убий ме, Лъве, Царю – господар,
но мога ли на две да се разчекна?...“

2 „Свещенна простота“ (лат.)

Добрин Паскалев • Стихове



алманах • Ϛвета гора • 2016 39

Емил Кръстев

УЕБСАЙТ1

Ало, честит рожден ден?, а, остави, ти знаеш, че на този ден винаги ви съ-
бирах у дома, водехте момичета и танцувахме, и като заминахме за тропика, 
продължих с рождените дни, а на двайсетия се довлякохте петдесет или пове-
че, но в тези страни на юг е така, срещаш приятелите и – къде отивате?, а те вече 
са се развеселили – на фиеста, тръгвай с нас, и ти за очи дори не се колебаеш – 
ама аз на рожденика не съм му виждал физиономията..., а викаш и други прия-
тели, които не само не са виждали рожденика, ами и на приятелите ти току-що 
са стиснали ръцете за първи път и вече няма място в апартамента и приижда-
щите остават на улицата и крещят, че ромът свършва, но помага лекарката от 
горния етаж, тя винаги държи по няколко бутилки резерва, и когато изсмукват 
и последната капка кока-кола, петдесетината ревват, че горещината не се трае, 
макар че е среднощ, а аз се запретвам да цедя портокали и опразвам четири-
те кашона, които баща ми е заредил за седмицата и знам, че ще имам разпра-
вии, но навършвам двайсет и са ми дошли петдесетина души на рождения ден, 
макар че от тях познавам не повече от десет, но се върнахме и, кой знае защо, 
полека престанах да ви каня на рождените си дни – но не защото се върнахме, 
вие също се сещахте все по-рядко за рождените ми дни и започнах да си повта-
рям, че какво като не празнувам рождения си ден, притрябвал ми е някакъв си 
рожден ден, всъщност някога празнувал ли съм рожден ден?, така де, ден като 
всички дни и най-добре да не мисля за него – аз днес нямам рожден ден, аз тол-
кова рядко имам рожден ден, аз никога не съм имал рожден ден, за какво ми е 
рожден ден, когато няма да дойдат петдесет души, от които познавам десетина, 
но ще ме карат да изстисквам портокали, и не само че не съм имал рожден ден, 
аз никога не съм се раждал, и ти не си се раждал, и близнаците не са се раждал, 
и братовчед ти, и гаджето му, че то никой не се е раждал и няма и да се роди 
никой, защото тогава ще трябва да си празнува рождения ден, а какъв рожден 
ще е това, след като не си се раждал, след като никой не се е раждал, след като 
никой няма да се роди, хайде, затварям, че нямам рожден и трябва да изстиск-
вам портокали.

* * *
Неблагодарни са хората, и съседите са неблагодарни, и приятелите, и де-

цата и жена ти е неблагодарна, и роднините, колегите по контейнер пък са най-
неблагодарни, но ти и тази неблагодарност щеше да изгладуваш, ако не те беше 
клъцнало това, което най-малко очакваше – неблагодарни са и животните и не 
някакви скакалци или алигатори, а най-близкият приятел на човека, и когато 
го разбереш, стрела те пробожда в сърцето и го върти като бройлер на един от 

1 Откъс от eдноименна книга под печат.
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трите шиша и устата ти се пълни със слюнки, стомахът се свива, главата се за-
майва от аромата на електрическата пещ със стъкло отпред хората да гледат, че 
на шишовете са нанизани наистина бройлери, а не одрани котки и мазнината 
капе в тавата отдолу, уханието на печено пиле пълни улицата.

Подаваш пет лева на някогашния колега и сегашен притежател на елек-
трическа пещ с бройлери и той измъква един от шиша, с премерени движения 
го обвива във вестник и ти го пъха в ръцете, ти отлепяш със зъби препечената 
кожичка, гризеш бутчето, дъвчеш крилцата, осмукваш пръсти и захапваш бя-
лото месо, но си толкова глупав, че изхвърляш костите, и трътката изхвърляш, 
и вестник, а с него и аромата на печено пиле, но е най-добре да не фантазираш 
невъзможни неща, като да тичаш по-бързо от светлината или да се разхождаш 
по дъното на морето, или да се тъпчеш с бройлер на шиш.

Мислиш за неблагодарността на сегашните си колеги по контейнер, защо-
то ти откриваш в боклука, пропит с мазнина на печено пиле, вестник и вместо 
да пропълзиш зад ъгъла да си го осмучеш, сам им правиш знаци да идват, те се 
изсипват наоколо, ровят в контейнера, пъхат се до кръста в него, скачат вътре, 
издърпват от ръката ти вестника със замайваща миризма и те изблъскват да си 
търсиш по другите контейнери мазни вестници, нали знаеш да четеш бе!

Ти знаеш да четеш.
Някога си чел вестници.
Възможно е и книги да си чел.
И се чудиш защо си пропилял в четене времето си и стигаш до прозрение-

то, което идва, след като не си хапнал нищо четири дни, също като при медити-
рането на йогите или при ортодоксалните християни през Велики пости – ти-
чай на площада и постилай палтото на земята! – и ти коленичиш върху него, 
наместваш отстрани кутията от детски обувки и се отпускаш напред, почти 
опираш чело в плочите и порасналата до раменете коса се премята напред и 
скрива лицето ти, няма начин поне един да не хвърли бяла или в краен случай 
жълта монета в протегната ти ръка с обърната нагоре длан.

Неблагодарността на хората обаче те рита в лицето със забързани черни 
ботушки, прилепнали към глезените като чорапи и съвсем тесни дънки, със 
светъл панталон с изгладени ръбове и сандали, с бежово сабо с висок ток на 
боси крака, с широки крачоли, повлачили се по земята над гуменки като терли-
ци, не са благодарни хората и не спират, ама ти не напразно си чел вестници, че 
и книги си чел много преди някогашният колега да извади електрическата пещ 
пред входа на блока, където и ти живееше, когато живееше в блок, и се сещаш, 
че може да ти помогне най-добрият приятел на човека, който от месец се влачи 
подире ти, да му хвърлиш парче от омазания вестник, с който обядваш, нали 
приятел в нужда се познава.

Голям е колкото едра котка, затова го вземаш под мишница и бързаш към 
площада, макар че хората са неблагодарни, но какво им е виновно помиярчето, 
на което му се броят ребрата под почти прозрачната кожа, козината на гърба 
му е опадала на петна, покрити със струпеи, опашката му се влачи като откъс-
ната и зашита обратно на две, на три и чак ушите му са се съсухрили като есен-

Емил Кръстев • Уебсайт
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ни листа от подражаване на йоги и ортодоксални християни, как няма някой да 
подхвърли някоя пара в кутията да се нахрани най-добрият приятел на човека, 
колкото и да са неблагодарни хората.

Неблагодарността на хората обаче е по-голяма и от скоростта на светли-
ната и не ги интересува най-добрият им приятел, а може би не го забелязват, 
понеже на него не му стигат силите да изджавка, и днес ли ще вечерят омазан 
вестник?, но два женски крака с джувки на обувките, които стърчат под раи-
рана пола, спират отстрани, а ти повдигаш поглед, без да отмахваш косата си, 
да не би полата да се окаже бивша колежка, виждаш я как бърка в чантата си 
и едва не изджавкваш от радост, неблагодарни са хората, но не всички, и да си 
гледат работата и йогите, и християните, утре няма да търсиш омазани вестни-
ци по контейнерите. 

Полата вади ръка от чантата си, но вместо бяла или поне жълта моне-
та изтръсква няколко гранули кучешка храна, същата, каквато ти купуваше за 
твоето куче, когато имаше куче, а най-добрият приятел мръдва едното си ухо, 
сякаш не вярва, че гранулите са истински и за секунда ги глътва, забравил, че 
и ти си човек и на тебе той също ти е най-добрият приятел, а на другия ден ра-
ираната пола пак спира при вас и този път ти си се приготвил да не изпуснеш 
своя пай, но приятелят се изправя светкавично и налапва кафявите топчета 
още във въздуха.

И на следващия ден така, и на по-следващия, и на по-по-следващия и виж-
даш как ушите на най-добрия приятел се изправят, струпеите по гърба му па-
дат, козината му израства и покрива петната, ребрата му вече не прозират, маха 
опашка и джавка, щом се покаже раираната пола да не би да опразни шепата 
си пред друго проснато върху плочите палто, но тя винаги спира при вас и го 
гледа умилена как дъвче кучешката храна, сякаш да се увери, че като се обър-
не да си върви някой няма да грабне гранулите изпод носа му, а те съдържат 
протеини, както беше чел някога по кутиите с кучешка храна, когато май има-
ше куче.

Най-добрият приятел, колкото едра котка заглажда косъма и джафкането 
му вече се чува от другия край на площада, ушите му стърчат и гледа наперено, 
а на теб ребрата ти щръкват, косата ти оредява и на темето ти се отваря рана, 
която се покрива със струпеи, нямаш сили да изхленчиш за някоя стотинка и 
си намразил и йогите, и ортодоксалните християни, а в главата ти се завърта 
мисълта, че най-добрият приятел на човека, затова е най-добър приятел, защо-
то е готов на всичко за стопанина си.

И отлепяш със зъби препечената кожа, гризеш бутовете, дъвчеш крилца-
та – приятелят на човека има ли крилца? – осмукваш пръсти, захапваш месото 
и не си толкова глупав да изхвърляш ушите като есенни листа и на две, на три 
зашитата опашка и струпеят на темето ти се обелва, ребрата ти вече не стърчат 
толкова и гласът ти укрепва…, но помиярчето ти е правило компания цял ме-
сец, докато търсеше и понякога намираше в контейнерите омазани вестници, 
затова само го изритваш да се пръждосва и повече да не си помисля за храна с 
протеини, защото хората са неблагодарни, но не всички.
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Утре раираната рокля ще спре пред преметнатата ти над очите коса на 
плочите и ще бръкне в чантата си, ти ще джафнеш, ще се надигнеш на задните 
си крака, ще помахаш с опашка, зашита на две, на три, ще се завъртиш да види, 
че козината на гърба ти е опадала на петна, и тя ще изсипе от кафявите грану-
ли, а ти ще ги изгълташ още във въздуха, да не те изпревари някой от съседните 
разстлани палта по тротоара и ще близнеш дланта ѝ, колкото и да са неблаго-
дарни и роднините, и приятелите, и колегите по контейнер, нали най-верните 
приятели на хората не хапят ръката, която им подхвърля кучешка храна.

* * *
И не че се намесва Съдбата, и не че не ти излиза Късметът, а и Случайнос-

тта едва ли решава, а кой знае, може трите заедно да образуват Четвърто, за-
щото все нещо го беше накарало да поеме по това шосе и като видя табелата за 
селото, се сети, че някогашният му шофьор все го канеше да му дойде на гости 
в родната му къща, която е превърнал във вила – и с баня!, и на него все не му 
стигаше времето, а и шофьорите да си знаят мястото, но сега защо да не се от-
бие, още повече че свободното му време се увеличава неприятно много, понеже 
времето е пари, но свободното време си е чиста загуба.

След два завоя го видя с още двама-трима, подпрени на високия плот пред 
лавката да отпиват бира от шишета и собственикът на вила с баня си изтърва 
цигарата от изненада – я вижте, шефът! – и се впусна да му обяснява, че в се-
лото и кръчмата са затворили, а хората тука, колкото са останали, едва свърз-
ват двата края, прехранват се кой с коза, кой с кокошка, но суха пара не идва 
и тези тримата се квалифицираха и за гробари и са щастливи, когато умре ня-
кой – роднините на покойния им плащат по шейсет лева да спуснат ковчега в 
дупката, че и жито и кифлички ще съберат, като се разотидат опечалените, ама 
старци не умират всеки ден.

Повече не му трябваше, идеите за големите проекти му идваха като бля-
сък на светкавица и веднага направи сметката, че като осигурява на тези три-
мата повече работа, сами ще му се молят да делят с него хонорарите и проектът 
тръгна бързо, погребенията вече се извършваха всеки месец, всяка седмица, 
на два-три дни, но той знаеше, че скоро ще направи впечатление увеличената 
смъртност в селото и го разшири в съседните общини, включи още гробари и 
всички деляха с него хонорарите си от шейсет лева, но колко души можеш да 
наемеш в подобен проект, ако се ограничиш с десетина общини и вече покри-
ваше няколко окръга, изгради мрежа за цялата страна и се наложи да вземе още 
помощници, някои от тях дори направи съдружници.

А зет му разгласи, че го е повишил в чин дясна ръка на шефа.
Добре де, на роднини е по-сигурно да разчиташ, дори да са малко гламави, 

но старците в изоставените села намаляваха и имаше опасност проектът да се 
провали, той обаче бързо намери изход и вложи пари в пътища и ферми, мла-
дите се връщаха по родните си места, развиваше се селският туризъм, чужде-
нци се заселваха в изоставените къщи да харчат пенсиите си на чист въздух, а 

Емил Кръстев • Уебсайт



алманах • Ϛвета гора • 2016 43

погребенията не спираха, момчетата си знаеха работата, и зетят взе да му на-
тяква, че не разгръщат мащабите на проекта, и на него му блесна светкавицата, 
че по селата не умират само старците, и младите ги погребват, и учениците, че 
и с пеленачета се случва, ето ти нов контингент и каза на зет си да възложи на 
съдружниците новите задачи.

Един ден при него влезе дъщеря му с бебето на ръце, целуна го по бузата 
и му сподели, че отива да поживее с децата във вилата на село, дори може да 
останат там, докато големият тръгне на училище, а мъжът ѝ ще се прибира ве-
чер при тях, ами то е само на двайсет километра, и тогава усети, че има Съдба 
или Късмет, или Случайност, или нещо Четвърто, забъркано от тези трите, и за 
първи път си помисли дали да не замрази проекта, докато внуците му тръгнат 
на училище, но от погребенията идва най-големият доход, как ще върти други-
те проекти, никакво замразяване, пред погледа му обаче се върти Четвъртото, 
събрало Съдба, Случайност и Късмет, не, ще го замрази, защото откакто дъще-
ря му се премести с децата в онази вила в селото на някогашния му шофьор, но-
щем вижда Четвъртото как му докладва за изпълнението на проекта.

Сутрин отваря очи да се отърве от нахалника, но Четвърто продължава да 
се киска, че вчера гробарите са минали две деца, макар да са малки, по нормал-
ната тарифа, значи проектът не е ощетен, и разбра, че комбинацията от Съд-
ба, Случайност и Късмет ще остава и на закуска, скоро ще започне да идва и за 
обед, и след десерта ще подтичва подир него в градината, а вечерта ще изпушва 
една пура в хола и ще му описва как са били облечени момчетата, какъв цвят 
са имали лицата им и как малкият е бил по-студен от големия, ще му обещава, 
че когато отидат в спалнята да потънат в дълбок, здрав сън, ще продължава да 
коментира този феномен, защото, както той ги е учил, в проекта всеки детайл 
трябва да се изпипва.

Не, ще замрази проекта, докато внуците му тръгнат на училище.
А може повече да не го размразява.
Дали да не замрази всичките си проекти и отново да подкара колата към 

селото при някогашния си шофьор, който така и не се включи в мрежата, само 
при него ще се скрие от Четвъртото, а зетят му защо събира съдружниците, 
какво?, дясната му ръка бил наредил вече да започват от селото на шофьора, 
откъдето бил тръгнал шефът, трябва от него да вземаме пример – ама спрете го 
този идиот!, Четвъртото и при него ще се настани да му докладва и той повече 
няма да се измъкне, но кой го знае?

Току-виж свикнал с посещенията, като нищо може дори да се сприятели с 
него – когато преди години дъщеря му каза за кого ще се жени, я посъветва да 
премисли още веднъж – и след време сам да го кани на закуска и вечеря и като 
изпушат по една пура, да се скриват в спалнята Четвъртото да му разказва как-
во са спуснали днес гробарите в двете малки дупки и как после са се нагълтали 
с жито и орехи, а зет му ще потъва в здравословен сън и няма да сънува нито 
Съдба, нито Случайност, нито Късмет, на сутринта ще става бодър, готов да 
работи по проекта и вечер да разговаря с Четвъртото.
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И ще се оправдава – ама, шефе, аз съм ти зет, значи и аз има нещо в глава-
та и изпълнявам задачите, преди да си ги поставил, а нощес те чух да говориш с 
някакви Съдба, Късмет, Случайност и дори някакво Четвърто, май не си дово-
лен как върви проектът, ама няма да се оставя на никого да ме избута като твоя 
дясна ръка, да знаеш, нищо че съм ти зет! 

* * *
А живот без пари живот ли е, братле, и това не е само лаф да вземаш акъ-

ла на празноглави кифли – какво да измъкнеш от празното?, – ами на барчето 
дават ли ти кафе, ако не ти стигат пет стотинки, или в ресторанта, или за дис-
котеката, а парите не падат от небето, ей!, и още пò не е живот, когато не ис-
каш да предлагаш вечер на учениците прахчета за щастие, затова сядай пред 
компютъра, там новините за кражби, обири, отвличания, убийства валят като 
Градушката на Яворов – виждаш, че не само съм завършил гимназия, но и съм 
внимавал в часовете по литература – и ако знаеш как да четеш криминални-
те сайтове, ще разбереш, че те са наръчник за изкуството какво да правиш и 
как, за да не те хванат полицаите и на втория ден попаднах на съобщение, че 
някой отмъкнал цял банкомат, хамалин!, ама мозък е нужен за такава работа, 
ехей! – и вечерта се настаних в сянката до училището, но не да пробутвам на 
учениците долнокачествено щастие от Южна Америка, а да причакам дирек-
торката – има ги такива, отдалече лъхат на крадено – и тя най-после се появи 
със светлокафявия си костюм, който струва най-малко двеста, а пък аз успях 
да докарам продран глас и се потупах отляво по суичъра да помисли, че е из-
дут от кобур и две минути по-късно си тръгнах спокоен, че няма да се оплаче – 
знае си, че вони на крадено – с пинкод в главата и дебитна карта в джоба, а сега 
обикалям да срещна онзи с банкомата на гръб, сигурен съм, че и той ме търси, 
понеже му е светнало, че освен банкомат е нужна и карта, за да си изтегли двай-
сетачките за кафе и водка, но живота може да си го направиш живот и без па-
рите да ти падат от небето, братле, само да знаеш как си е изкарвал хляба Робин 
Худ или в краен случай Батман, ако не си внимавал в часовете по литература.
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Коста Радев

КАК ДА СЕ ЧЕТЕ ПОЕЗИЯ

Как да се чете поезия? 
В началото са само думи. 
Разхвърляни или пък наредени
във някакво измислено подобие.
Не се плаши. Хвани която искаш
и разчупи лъжливата обвивка. 
Там вътре има – може и да няма –
едно зрънце.
Така натрупай всичките зрънца
и след това изчакай да покълнат.
От кълновете вино направи –
то дълго време трябва да узрява,
да прекипи, да отлежи.
Тогава
изчакай следващото пълнолуние 
и напълни бакъра. Пий до дъно
и после още. Докато политнеш
и чуеш същността на песента,
която думите не могат да изкажат.

Забравени тайни, загърбени сънища –
нищо за криене.
Покривката чиста, съвестта избърсана.
Сипвай ракията.
Ако е мъка, дръж я захлупена
отдолу чашата.
Ако е радост – мачкай с обувката.
Радостта е опасна.
Ако е вяра – кълцай със ножа.
Лъжат верите.
Или надежда, недай си Боже,
да те намери.
Хич не поглеждай каква е сметката. 
Няма да плащаме.
Ще съблечем последната дреха.
Все някой
 ще ни изпрати.
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Късно е за влака до Аркадия.
Късно е вече. Пагубният дъх
и писъкът на вятър във крилата
и изведнъж олекналото тяло,
и пушекът от изгорели ценности,
и грамофонът сред листата, дето все напомня
че няма птица, завърнала се във яйцето.

Така красиво е момичето на плажа.
Но днес защо е някак неспокойно?
Оглежда се, причесва си косите
обзето от внезапно нетърпение.
Какво ли има да се случи днес?
Очаква нещо – а какво, не знае.
И търси с поглед чак до хоризонта
а точно зад гърба ѝ с птичи стъпки
издебва я голямата любов
и краят на щастливите илюзии.

Ето, идва керванът – 
и тежкото тяло – добро, според всички канони,
като кон от отдавна закрита изложба.
И купища дрехи, обувки, парцали и вещи
да опазват плътта, да излъжат колко е лъскава.
И колите – как скърцат, догоре отрупани
със безсмислени думи, лъжи и пророчества.
И чували със мъртви надежди и гниещи радости
и фалшиви любови, нарисувани с водни боички
и бъчонки със подлост, със злост и омраза
и замръзнали буци от страх, и сандъци с предателства
и вкаменената вяра със черна превръзка
и оловните кюлчета – плод на обратна алхимия.
Ето керванът. Той е твое творение.
Той си ти. Впрегни се и тръгвай.
Днес не вали и пътят към Кръста те чака.

Тъй тъмно е в утробата на кита.
И хлъзгаво – но топло и спокойно.
Без вятър и вълни, без луди боцмани
строшени мачти и пробити лодки.
Уютно място за философи и пророци.
И даже вярваш, че си част от кита
и вече сам донякъде си кит.
Сега е важно да забравиш Бога.
Моли се също Той да те забрави.
И да изтриеш този страшен сън – 
небе, луна и някакви звезди.
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Бог ме избра. Сред всичките нещастници,
осъдени, пълзящи по земята,
Бог ме посочи – да се влюбя в теб.
И после се забули в своя облак.
И не видя оттам две сини риби
и сребърната диря през вселената
и плискащата тишина за двама.

Коста Радев • Стихове
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Здравка Владова-Момчева

СРЕБЪРНИЯТ ЕВКАЛИПТ НА МАРЧЕЛО

Марчело обича тази страна. Още щом проговори езика ѝ, роднините му 
обясниха, че е добре да не комуникират на италиански извън прага на къщата. 
Искали да бъдат като другите. Тъмнокоси британци с маслинени, сицилиански 
очи. Марчело знае още едно място в градчето, където е възможно да се казва 
бонджорно вместо гудморнинг, без някой да го стрелне с въпросително недо-
умение. Италианският магазин. Там има плазмен телевизор, който виси от та-
вана като говорещ коледен подарък. Построиха и фурна към склада. В нея пе-
кат най-вкусния домашен хляб, сякаш изваден от слънчевата пазва на Италия. 
Кръгъл. Непретенциозен. И пълен с калории, достатъчни да възкресят и най-
анемичния старец в квартала. Марчело работи във фурната. Седемнайсет годи-
ни поред отваря входната врата точно в четири часá сутринта и прави стъпка в 
мъглата. Не остават следи, защото влагата поглъща всичко. Обичаната от него 
страна предпочита да изглежда непроменена. Няма значение кой я населява. 
Няма значение как се чувства. Тъмнокосите пришълци, говорещи езика ѝ, пос-
ребряват неусетно, а спомените им задължително са черно-бели. Като клави-
шите на стария му бащин акордеон, който виси на стената в хола. 

– Кога ще продадеш този сувенир? – пита Алегра. – Прахът в гънките му 
го съсипва. Кой свири днес на такива неща?

Марчело е влюбен в Алегра. Знае, че накрая роднините ще ги оженят. За-
щото той вече е собственик на италианския магазин и фурната. Говори малко, 
печели много и никой не забелязва присъствието му в тази страна. 

– Ти си невидим, знаеш ли? – мърка Алегра, изопнала безупречната си фи-
гура в миниатюрна, смутена от формите ѝ рокля. – Дори в този изискан ресто-
рант, в който ме доведе, не смееш да бъдеш себе си. Сгодени сме, а аз нищо не 
зная за теб. Имаш ли хоби? Какво обичаш да правиш в свободното си време?

Алегра е родена тук. Твърди, че само родителите ѝ са италианци. Англий-
ският ѝ е перфектен. Затова ѝ е трудно да се разбира с роднините. Само им се 
подчинява. Защото усеща, че те знаят най-добре как се сключват съюзи между 
красота и богатство. 
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– Аз нямам свободно време – с отчетливи приглушени интервали отвръ-
ща Марчело. – Обичам теб. Искам да ти направя красиви деца и... като пода-
рък в деня на сватбата ни да посадя един сребърен евкалипт в градината. Това 
е дървото на Клеопатра. Някога тя заповядвала да слагат от листата му във во-
дата, с която се къпела. Така се поддържала вечно млада. Искам това дърво да 
расте пред очите ми, за да напомня, че за мен хубостта ти няма никога да ос-
тарее... 

* * *
– Мило, виж! Дървото на Клеопатра! Огромно е. Не очаквах, че то изобщо 

вирее в Англия! Този квартал все повече ми харесва. Нека капарираме къщата 
и да останем тук! 

Винаги съм била спонтанна в покупките, защото съм родена със своя 
тайна  – ако силно си пожелаеш да имаш света, купувай го на части, докато 
те изпълни духом! Обичам дърветата. Те са единствените същества, които ни 
предшестват и надживяват. Затова офертата за кокетната къща с екзотичната, 
необичайна градина, ме грабна и ме остави безсънна до мига, в който стъпих 
на новата своя земя. А тя се оказа южна, въпреки влажния мрак на тази страна. 
От учтивите, сдържани клюки на съседката Морийн, разбирам, че предишният 
собственик, някакъв италианец, побързал да продаде имота час по-скоро след 
драматичен развод с невярната си съпруга. И че имал страст към редки дървес-
ни видове, които вкоренявал с нечувана упоритост в хладната почва на двора. 
Остров в Острова. Избуяло континентално своеволие току до плоското ливад-
но неодобрение на съседските скучни парцели.

– Никак не обичам големи дървета! – отсича Морийн, впила урочасващи 
очи в новата ми собственост. – При първата по-силна буря например, ей оня 
чудовищен евкалипт като нищо ще падне и ще размаже колата ми! Как може да 
е посят точно до оградата? Цялата му корона се надвесва над паркинга. Не мо-
жеш да си представиш какви вреди нанасят тези малки остри листа по боята и 
политурата на моята Тойота. Отвратителна напаст. Впрочем, отглеждането на 
такова огромно дърво в близост до частен паркинг е незаконно!

Несвикнала на местните скрити заплахи в съседските послания, се опит-
вам да обясня безсмъртното обаяние, което носи дървото на Клеопатра. Но 
съм неопитна. Добронамерена. И твърде запалена по джунглата от палми, ана-
наси и бамбук, гъделичкаща склонността ми към свое пространство. Към лич-
на гора. Към собствен екватор. Който да прокара спасителна граница между 
дребничкия бит на другите и моята вътрешна митология, докато смъртта ни 
раздели, отегчена от очакване да намерим общ език помежду си. Свободата и 
щастието на наивните хора траят точно толкова кратко, колкото завистниците 
решат да им отпуснат. В моя случай – само две седмици.

– Мило – казва смутено съпругът ми, – утре от общината ще изпратят ра-
ботници да отрежат евкалипта. Постъпило е анонимно оплакване, че расте в 
незаконна близост до паркинга. Бил опасен за колите на съседите. Поради това, 

Здравка Владова-Момчева • Сребърният евкалипт на Марчело
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че скоро сме купили къщата и не сме го садили ние, няма да бъдем глобени. Съ-
жалявам, защото ти наистина харесваш това дърво. Ще го махнат преди обед. 
Докато си на работа. Тъкмо няма да гледаш...

Аз, обаче, гледах. И видях как убиха вечната младост на Клеопатра. А с 
нея и глупавата ми вяра, че съм откупила с моргидж градината на своята мал-
ка свобода...

* * *
Марчело изчаква да се стъмни. Той вече отлично познава нюансите на 

мрака в обичаната от него страна. Тъмнината е истинска само тогава, когато 
уличните лампи се примиряват с кръглия периметър на своето ограничено ос-
ветление. Той заключва италианския магазин и фурната. После се качва в апар-
тамента си над склада. Вечеря домашен хляб с камбозола, прошуто и домати. 
Почиства праха от акордеона на стената. После излиза и върви към бившата 
си къща. Знае, че днес са отрязали евкалипта. Стъпките му не оставят следи, 
защото влагата поглъща всичко. Зад оградата на някогашния му двор новият 
собственик тихо успокоява жена си на непознат език, произнасяйки думите с 
отчетливи, приглушени интервали. Марчело се заслушва. Навежда се и събира 
пълен джоб с остри, смолисти,още живи листа. И си тръгва. Посребрен и не-
видим като дух на отсечен евкалипт. Защото утре пак трябва да стане в четири 
часа сутринта. Да говори малко. Да печели много. И никой да не забелязва при-
съствието му в тази страна. 

Здравка Владова-Момчева • Сребърният евкалипт на Марчело



алманах • Ϛвета гора • 2016 51

Àíòîëîãèÿ Ñâåòà ãîðà“:  
Ñòóäåíòñêî òâîð÷åñòâî 

Александра Евтимова1

(Е)ЛИПСА

Липсва ми ръбесто
облото ти докосване
което прави кръгъл
всеки ъгъл в мен

Сега съм многоъгълник
а така ми се иска
да бъда елипса...

МАСТИЛО

Думите са точни 
по-точни от оръжията –
без значение от ъгъла
изгледа
вятъра
зареждаш пълнителя
натискаш спусъка
и върху белия лист
вече има рана

1 Александра Евтимова – родена в гр. Бяла Слатина през 1995 г. Учи „Английска фи-
лология“ във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Пише поезия и 
белетристика. Има две издадени книги – „Бъдеще време в сегашното. Разкази и разсъжде-
ния на едно хлапе“ (2009 г.) и „Запази сърцето“ (2013 г.). През 2016 г. печели първа награда 
в раздела „Хумор и сатира“ на Националния литературен конкурс „Георги Черняков“. Член 
е на литературно-дискусионен клуб „Емилиян Станев“.
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„ТОМБУЛ ДЖАМИЯ“

чужда химикалка
чужд лист
чужда сграда
чужда вяра
чужди хора
чуждото ме кара
да знам коя съм

КЪМ ВКЪЩИ

по пътя към вкъщи
има много дупки
и вътре в нас също

по пътя към вкъщи
е трудно защото е лесно

няма много завои
няма непознати улици

мълчим конфузно 
като в такси

ЦВЕТОВЕТЕ НА 
НЕСБЪДВАНЕТО

Призмата на несбъдването
разпръсква белите очаквания 
на много цветове:

една спукана дъга,
с която можеш 
да нарисуваш себе си
по-цветно.

L‘ESPRIT DE L‘ESCALIER

По-добре си спомням 
нещата,
които трябваше да бъдат 
изречени,
отколкото онези които 
бяха.
Моето безмълвие.
Твоето безмълвие.
По-добре си спомням дните,
в които нищо не се случи.
По-добре си спомням 
птиците.
Мъртви.

Антология „Света гора“ • Студентско творчество
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Александър Христов2

Из „Крайпътна обител“

ПРОЛОГ

... побирам се в звука
от падането на кандило – 
в многоточието
след стиха на удара, 
в стъкълцата
като в букви,
свързани от паметта
в прозорец – 
към молитва,
към мълчание – 
заглъхнало
в шум от юлски хора,
в град,
в който стъклото се заменя,
всичко се заменя – 
стихът пада,
чупи се, изчезва – 
и живея,
живея в повторение – 
в звука
от едно нечуто счупване.

2 Роден е през 1990 г. в град Елена. Завършил e „Българска филология“ във Великотър-
новския университет „Св. св. Кирил и Методий“. В момента следва магистратура „Литера-
тура и култура“ в същия университет. През 2014 г. е сред лауреатите на Националния мла-
дежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев“, а през 2016 г. е сред отличените в направление 
„Белетристика“ на Националния студентски литературен конкурс „Боян Пенев“. Носител 
е на наградата на Академичния съвет на ВТУ (2015 г.). Член е на литературно-дискусионен 
клуб „Емилиян Станев“. Участва в научни конференции. Има публикации в LiterNet, „Ли-
тературен вестник“, „Кръстопът“,,„Балкански калейдоскоп“, „Manu propria“ и др.

МОЛИТВА

Като от броеница
изнизват се 
камъчетата
на мислите ми – 
ехо
в ръцете на Бога – 
падат,
разпадат се
между пръстите – 
до пясък
от мълчание.

Антология „Света гора“ • Студентско творчество
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ИЛЮЗИЯ

Спирам на улицата,
в дъжда – 
като в крайпътен храм, 
като в каюта
на потънал кораб – 
вълните
от нощни светлини
се преплитат над мен
като конци,
изтласкват ме надолу
като кукла,
като богомолец,
който коленичи,
като капитан,
загубил кораба си,
преди дори
да се научи да плува.

РАЗВАЛИНИ

Всички прозорци
са обърнати навътре
като апостоли,
надвесени
над литургия. 
Тъмно е.
Ребрата на храма
чакат
да бъдат счупени
като реброто
на Адам. 
Тясно е.
Вратата е затворена – 
и само мъртвите
могат да излязат
с упование
в тялото на вярата.

ЗНАК

Черни облаци
изографисват 
пръстта – 
в пръстта лежат
костите
на прастари храмове – 
вали – 
без знак,
че тук ще намеря 
вечна обител,
че ще бъда
друг
след процесията
на капките.

ЕПИЛОГ

Не виждах
път пред мен, Сантяго – 
стигах до прага, 
до вратата,
заоблена отгоре
като ореол,
връщах се 
при кандилото,
което тлееше вътре,
когато изписвахме
свободата
като име
на свещен град
върху карта, 
неосветена карта, 
която после
изгаряхме – 
стигам до пепелта,
прекрачвам
спомените
и вече виждам...

Антология „Света гора“ • Студентско творчество
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Константин Небешков3

* * *
Тайнствено тихо
изнасят леглото на части.
Изкуство са треските в палеца.
Нанасят се котките: 
лежат под спомен за печка,
катерят се по гардеробите,
острят сенчести нокти в огъня.
Треските на зимата в лапите
и някоя малка завивка,
нагъната под печката в ъгъла.
Камионът гори
от безжизнени котенца и влажно дърво.
с ръждиви пирони в ръцете
хамалин забравя вратата отворена
Нанасят се котките.

* * *
докато се раждаш
поне майка ти е там
в прераждането
освен че първата глътка
кислород гори
сам се изтръскваш от пепелта

3 Константин Небешков е роден през 1992 г. в София. Завършва Технологично учи-
лище „Електронни системи“. В момента учи Българска филология във Великотърновския 
университет „Св. св. Кирил и Методий“. Членува в литературен клуб „Емилиян Станев“. 
През 2016 г. е отличен в направление поезия на Националния студентски конкурс „Боян 
Пенев“ и конкурса за млад автор на „Литературен вестник“. Има публикации в LiterNet, 
„Кръстопът“, „Но Поезия“ и др.

* * *
Черешовата костилка,
с която си играя
(оставена е от дете, навярно),
се плъзва в процепа
на протритата обувка
и се задавям.

* * *
всички надгробни плочи са
мокри
а в църквата
един камък плаче
защото го заливат с вода
докато вече изгладените
ръсят восък по покълналото жито

Антология „Света гора“ • Студентско творчество
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* * *
Мечките са меки и се скубят лесно.
Хорските очи са като копчета – имаш само
четири дупки, през които да погледнеш.
Прозорците раздвояват.
Нещо те дере, когато викаш в космоса.
Вътрешностите измръзват, изложени на въздух.
И все ще си сама, докато някъде те чакат.
Косата ти сияе в зелено пред всичките съзвездия.
Поларис е разчупен. Ти го стискаш с пръсти да залепне.
Не го мъчи, Ло. Време му е да залязва. И те връщам.
И те връщам през прозореца. 
Ло са парадокса.
Ло са парадокса на нощното небе.
Лампата изгрява. Тя пее, носи светлото
и бърка в клетката, в кораба, в мозъка.

Нели Кирилова4

* * *
В часовете на най-тъмното му синьо 
малко преди да потъне в черно –то, 
времето, е непринадлежащо.
И аз подобно стар колекционер
започвам да разгръщам 
класьорите със спомени.
Вътре е шахматна дъска,
но пак виждам само черните фигури
и те върху черни квадратчета.
Искам да стъпя на бялото,
да спася царя – да не съм в цайтнот.
А после като щастливеца на Есенин
ще хвана тояжката и торбата,
но онази бялата, с белите спомени.
Бел-и-те играят. 

4 Нели Кирилова е родена в град Троян през 1990 година. Живее във Велико Търно-
во. Завършва специалност „Българска филология“ и магистратура „Литература и култура“ 
във Великотърновски университет „Св. Кирил и Методий“. В момента е докторант по Бъл-
гарска литература след Освобождението в същия университет. Има публикации в „Лите-
ратурен вестник“, „Балкански калейдоскоп“ и др. През 2016 г. е носител на втора награда в 
категория „Критика“ на Национален литературен конкурс „Боян Пенев“ – Шумен.
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* * *
Колко е странно как 
се учиш да познаваш света 
като детето, което се учи сега да чете.
Сричаш истините бавно и мъчително,
а те изтриват детските илюзии –
някакви си донкихотовски
вятърни мелници.
Там вече са и острите камъчета
на случайните думи, 
от случайните хора
на случайните места – постоянно
разкриваш колко е далеко близкият. 
А сричащият живота вече чете гладко,
научил се е в самота си. 
И отдавна е събрал всичките случайности
в патрондаша – има толкова много куршуми 
за един разстрел.

* * *
Нечия ръка чертае
с бяло върху асфалта
силует на човек.
С паузи и асиметрия
построява конвулсивно начупени 
линии, а после очертава и овал.
Всичко е така странно отчуждено.
Накрая ще построи торса.
Забавя се горе, за да прокара отново 
линията по ъгъла на кръстопътя,
сега трепери и боли до бяло.
С парченца от тебешир
създаде по-остра дясната си страна, 
за да се пореже и да избяга само с болките си
пак във нежността на ляво, където кръстът 
завършва и се слива със сърцето.
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* * *
Бавно изтича
между решетките
времето ни.
Пада по страниците
на детска книжка,
за да оцвети черно-белите очертания.
По листовете е светът. 
Но защо всяка фигура си мисли,
че кръста носи и бавно
дави се в студените тонове.
А долу, в ъгъла,
на всяка страница
някакъв Трибуле
играе с глобуса.
И се усмихва 
на кръстоносците.

* * *
Родих се подир слънцето
още с изгрева събрах илюзиите
с очите на детското безвремие.
Но денят ги променяше подобно
своя образ огледан в купола на църква –
първо леко жълто към златисто
и все по на запад ослепително и бяло,
но все в корито около кръста се въртеше
за да стигне в края – онзи огън на оранжевото,
а после да остане само пепел 
от спомен за неизречено пожелаване
сега дремещо в най-тъмното на лодката, 
която бавно ще акостира на 
брега на последната река. 
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Илия Гайдев5

НЕЗАВИСИМА ЗАВИСИМОСТ

Пробвал ли си абсент?
Този, който горчи, докато го преглъщаш,
но се стича като Дунава в Черно море.
Пробвал ли си смъртта?
Тази, която те оставя да живееш,
докато не умреш.
Пробвал ли си любовта?
Тази, която намираш на всяка милисекунда
в устните на любимата си.
Искам да хвана гръм
и да го затворя в буркан,
да изпитам всяка една страстна мъка,
да лежа полугол сред вътрешни терзания,
исполинска пот и грохнал като младенец.
Искам любовта, на вкус като абсента,
с която влизам в гроба.
Искам теб и твоите устни.

ТИ СЕ РОДИ

„Ще си направя люлка от люляци“ – 
така казваха очите ти,
когато беше на тринайсет,
преди да се родиш. 

Утрото беше студено,
опиянено от устните на лятото.

Помня го сякаш беше утре – 
хванала слънчогледа за гушата,
захласнала се по сълзите
стичащи се по устните му,
образуващи въртопи в гърдите на 
малкият и скрит
морски скитник, плуващ
в спомените за своето „вчера“.

5 Илия Гайдев е роден на 28.08.1995 г. в гр. Велинград. Учи „Българска филология“ във 
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Участва в трупата на Студент-
ски театър „Маска и тога“. Член е на литературно-дискусионен клуб „Емилиян Станев“.
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Вечерта беше влажна,
застаряваше есенните ивици,
прецъфтели в своята претенциозност.

Ти се смя, смя се на града,
а той стоически те беше зяпнал
с цигара във уста, бълващ дим
в дробовете ти – изпълваше ги, 
даваше им радост.
Защото и мъката, за теб,
беше една от милувките на живота.

Ти така и не се роди.
Чаках те, татко ти също.
Майка ти не дойде,
успа се.

Честит Рожден Ден.

Антология „Света гора“ • Студентско творчество
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Владимир Янев

ОБЩЕСТВОТО НА ЖИВИТЕ ПОЕТИ

Николай Заяков
На Николай Даскалов –
близък приятел на поета

Той е блестящ български поет, а присъствие-
то му в Пловдив е значим духовен факт в модер-
ната история на града. Роденият в троянското 
село Врабево автор идва в града на тепетата през 
средата на 60-те години по едно и също време с Пе-
тър Анастасов, Иван Вълев, Георги Райчевски, Ни-
колай Гюлев, които заедно с Давид Овадия, Иван 
Теофилов (тогава вече живеещи извън родния си 
град, но винаги присъстващи в него), Васил Урумов, 
Киркор Папазян, Александър Бандеров, с малко по-
късно дошлия от Хасково Иван Николов поставят 
през 60-те–70-те години началото на модерната 
пловдивска поезия.

През 1967 г. в още младото Държавно издателство „Христо Г. Данов“ излиза сти-
хосбирката на Николай Заяков „Въпреки“. Тя не е просто регистрация на младежко 
присъствие в литературата – дебютът на поета и досега е запазил своята оригинал-
ност. Тук проличават артистичността и изобретателното въображение на творец, 
който доказва лирическата си физиономичност в стихосбирките „Непреклонна въз-
раст“ (1973), „Съдба на цвете“ (1976), „Работни думи“ (1977), „Магазин за метафори“ 
(1981), „Ешафод“ (1985), „Свещ“ (1990), „Дневникът на господин Самотен“ (1999), „Пас-
тирът на звездите“ (2007).

Като дългогодишен завеждащ литературния отдел във вестник „Комсомолска ис-
кра“, Николай Заяков публикува и насърчава множество млади автори. Ексцентрични-
ят дух на секретаря на Дружеството на пловдивските писатели, на последния главен 
редактор на някогашното многозаслужило списание „Тракия“ е съхранен през годините. 
Търсещ уединение и спасение в близкото до Пловдив село Брестник, Николай Заяков 
откликва по своему на битийните и историческите промени. При него емоционално 
песенното съжителства с иронично-гротесковото, лирическата пластика  – с асо-
циативно-философските построения. Това личи в талантливото осъществяване на 
поета в класическия и в свободния стих. Той се чувства свободен в разнопосочни изоб-
разителни системи, разчупва тематичните, стилно-езиковите и ритмико-интона-
ционните конвенции. Неговата муза е многолика в изявите си; зад смеха на артиста, 
зад иронията и гротесковата жестикулация се провиждат страданието и болката.

Странящ от евтината популярност, Николай Заяков налага образ на поет по ми-
лост божия, необходим извън повърхностните читателски настроения. Той е автор 
на стихотворни преводи, на публицистични текстове и на оригинални самонаблюда-
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телни есета като предговора към стихосбирката „Свещ“ и „Самотата ми е занаят“. 
Подобен род творби директно разкриват литературните му познания, интелекта и 
своеобразието му. В тази посока особено важна е своеобразната автобиографична из-
повед в прозаичното „Евангелие от Никола“ (2010), която според автора е книгата на 
книгите му. 

В едно от стихотворенията си, Николай Заяков ексцентирчно заявява: 
„Поетът блести като граф“. Вероятно е имал предвид съименника си от рома-
на на граф Толстой. От пет години поетът е под земята на своята Ясна поляна – 
Брестник. А стиховете му са над нея и над нас...

* * *
Винаги когато се замисля за този поет, в съзнанието ми изплуват стихове-

те от фантастичната поема на Константи Галчински:

Няма нищо по-лесно
от това – кочияш да омагьосаш!
Стига само да светнеш
пред очите му с брошка особена
и стоят омагьосани сетне
кочияшът, файтонът, но... конят – не!

Сякаш „брошката особена“ на дарованието на Николай Заяков е омагьо-
сала с мълчание иначе приказливите литературни кочияши. Защо ли? Ами 
ето – още в първата си книга „Въпреки“ той е заявил: „Не съм оня, пред когото 
трябва да се молите – нито пък съм оня, който се моли“.

А в „Магазин за метафори“ отбелязва с преднамерено информативен тон:

Разправят за поетите небивалици, а пък те
си имат служба, думите им са служебни,
пишат репортажи и доклади, служат си с метафори,
когато трябва.
Само дето са поети.

Тук има нещо трайно – иначе толкова капризният, неуловимият в настро-
енията и бързите извивки на асоциациите си лирик, който в името на внезап-
но родения образ и на ексцентричната мисъл е готов да пожертва стабилност-
та на лирическото построение, явно изразява определено мнение: не искам да 
ме обожествявате, нито пък да обожествявам; аз съм като всички, но имам и 
нещо свое, дълбоко свое, което ме сродява с тайнственото, мъчно постижи-
мото и което (може би!) ме отдалечава от ежедневието – мен, неговия покорен 
иначе слуга. Затова не мислете, че можете да ме уловите, да ме впримчите в ла-
сото на определеността. И още нещо – „не вярвам някъде да има свят // където 
да е топло на човек“, „светът е уморителен // за острите очи“ – не се учудвайте 
тогава, че „аз немилостиво пея // и...“. Внимавайте сега, нека спрем за момент, 
за да проследим изненадани „нелогичното“ продължение – „... одобрявам този 
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свят“. Немилостиво одобрява света този поет, приел с артистична обреченост 
откровението:

Тъй лудо е да си човек!
Тъй хубаво е, тъй загадъчно.
В следобеда на тоя век
страданието ни
е дарба.

Лудостта е неговата непокорна религия. В нея са загадката и страданието, 
красотата и дарбата... Какво от това, че Николай Заяков може да смути и въз-
мути всеки нормално и разумно мислещ човек. Ще обърка и критика, който 
винаги търси „система в лудостта“. Да го питаш този критик защо пък чак тол-
кова му е нужна система, когато поезията е нейно опровержение?!

А поетът продължава:

И стъпил високо
на този куплет –
ти с песен надмогваш
световния ред.

Песента надмогва реда, изнемогва читателя, задъхан подир внушенията 
и образите на Николай Заяков. И затова разбирам критиците, които, за да се 
уловят все пак за нещо в променливия и артистично неспокоен свят на по-
ета, са се опрели на ясно видимото – думите. Тук иначе разминаващите се пре-
ценки (спонтанен поет – не, рефлексивен; лиричен – ами, иронично-гротесков; 
публицистично-социален – напротив, херметично-подтекстов) стават единни. 
Всички отбелязват, че думите са не само „строителен материал“ за поета, а и 
обект на изображение, опоетизиран и обожествен център, своеобразната цел. 
Така се произнася и фразата „Думите, това е обсесията на поета“ (Яко Молхов). 
Енчо Мутафов продължава: „от средство за общуване Заяков превърна думата 
в предмет на внушение, в образ. Думата стана тема“.

Вярно е, че самият лирик има афинитет към естетизирането на всичко, до 
което се докосне, че понякога прекалява с обръщения към думите, към творе-
ца в себе си. Затова пък стиховете му разкриват образ на човек, който вижда 
цветно и своеобразно света. Това са стихове на обаятелния и горчив размисъл 
за стойностите на живота, за прекрасната звънкост на битието, за драмата на 
конфликтната участ. У Николай Заяков основата на лирическите внушения е в 
жизнеутвърждаващото начало, пресъздадено чрез опиянението от ежедневи-
ето, издигнато в ранга на необикновеното. Така природата и историята, соци-
алните сблъсъци и човешкото съществуване в лирическите интерпретации из-
лъчват импулсите на радостта от битието.

Радост, но и болка!
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При Николай Заяков тази болка не е свързана с изпепеляващия самоана-
лиз, с раздиплянето на мотивите за вечното зло или с тоталното отрицание на 
неприемливи позиции. Тя е по-скоро горчивина, тъжна усмивка на зрелия чо-
век, осъзнал, че въпреки чистотата на усилията и поривите действителността и 
идеалът трудно се съгласуват. Затова и „краят на усмивката // е пак една сълза“; 
„ти вървиш и болката те следва“, а „стиховете, белите // се раждат в черен час“... 
Поетът не прави трагедия от факта, че възрастта примирява с несъвършен-
ствата на света. Просто това за него не е никакъв факт! Вярно е, че „има място 
в душата // за доброта и злъч“, но още по-вярно е, че „винаги в гърдите ти ще се 
сражава твоето сърце“.

Въпреки...
Тук трябва да се търси истината за неизтощима артистичност и изобрета-

телността на вдъхновеното въображение. На Заяков му е скучно да бъде един и 
същ, неприятна му е монотонността. Той обича да играе по няколко роли едно-
временно, сякаш страхувайки се да не бъде докрай уловен. Капризна е музата 
на поета, тя е и муза на променливостта. Млада, твърде неспокойна и жива е, 
за да прилича на непристъпно твърда Пенелопа, очакваща със старческа свад-
ливост своя Одисей. Тя предпочита да разиграва с мъдрата лекота на Молиеро-
вите прислужници женихите на установеното, на веднъж завинаги даденото. 
Затова е и така неуловима, трудно определима и многолика в изявите си.

Така стиховете на Заяков изненадват и със заключеното в тях съдбовно 
откровение, при което напълно се заличава дистанцията между поет и герой, 
и с ексцентричното отдръпване на лирическия субект от визираната ситуация. 
Затова клетвено декларативният патос на едни творби е в съжителство с не-
прикрития интелектуален скепсис на други. Емоционално-песенното може да 
се „снижи“ до иронично-гротесковото, а насищането на поетическата детай-
лировка с асоциативно философски подтекст да се смени изненадващо с плас-
тично изчистени форми, които не допускат двусмислието. Това личи и в коле-
банията на поета между свободния и класическия стих. Учудваща е неговата 
способност да се чувства свободен в различни и разнопосочни изобразител-
ни системи, да разчупва леко и естествено тематичните, стилно-езиковите и 
ритмико-интонационните конвенции.

Това не би било толкова странно, ако приемехме за формула на поетиче-
ското осъществяване заявеното още във „Въпреки“ – „Вода са всичките неща“. 
Да, но поетът не се стреми да ви убеди на всяка цена в неизменността на измен-
чивото, при него „панта рей“ стои редом с „нищо ново под слънцето“. Трудно е 
да бъде прикован неговият жив и ексцентричен дух върху кръста на отвесната 
праволинейност и водоравната естественост. Затова и ако смяташ да възприе-
маш поезията на Николай Заяков сериозно (само сериозно!), без да отчиташ, че 
тя е и игра, създадена от фантазията на един „хомо луденс“, ще сгрешиш.

Признавам затрудненията си със „случая Николай Заяков“, с точното ула-
вяне на този своенравен поет, споделил:
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Бих искал да опъна лък и да уцеля
едно сърце, което ще обикне някого.

И по детински наивно възкликващ: „Винаги се радвам на възможността 
да кажа нещо“.

Но за поета радостта от казването е много по-малка и по-рядко случваща 
се от болката на изстрадването. Зад смеха на артиста, зад иронията и гротеско-
вата жестикулация има страдание, болка от несъвършенството. Той има душа, 
този своенравен човек и затова се срамува от приповдигнатостта. Така си обяс-
нявам и художествено-психологическите, и образно-стиловите реакции на 
Николай Заяков. Затова и обичам законспирирания в поезията му човек, без да 
преставам да му се учудвам и без да му се предоверявам.

Бих искал поетът да престане с тази уморителна игра на криеница, в коя-
то има интелектуално-емоционални приключения, но не винаги и съдбовност. 
Така в младежките си стихове Заяков вижда и изобразява човека като творец. 
Неговият герой апологетично известяваше родствената си връзка с гиганти-
те на духа, усеща се „първосъздател“, дори и в интимните си изживявания се 
представяше като „бог“, способен да оплоди всичко, да му даде ново име, да го 
изтръгне от ежедневното равновесие.

В по-късните творби е обратното – творецът е човек, той е „ни първият, 
ни вторият“, неговата биография е биографията на „гиганта, който се смали“. 
Демистифицирана е връзката на героя с миналото, демитологизирана е негова-
та изключителност. Той е поставен в разреда на обикновените хора и дори емо-
ционално-лирическите автопортрети са иронизирани и пародирани. Дори лю-
бовта е някак делнична, в нея липсват опустошаващи страсти, тя не поражда 
асоциативни аналогии, не променя хода на събитията, дори не извисява обекта 
си поетически. Ето как е представена тя – „балконна и строга // с тихи чехли, 
пране и таван“. А да си припомним каква е писал поетът по времето, когато 
дори най-веществените подробности са белязани от знаците на изключител-
ното – „Мила, // в самата нощ на нощницата твоя // наболи са безброй слънца“.

Какво става при достигането до зрелостта? Нима трябва да повярваме, 
че „остарява поетът незнаен, // самомнителен, мнителен, лош“, че „макар да е 
поет, е глупав“, най-сетне – че „той не беше поет и преди“?! Или трябва да за-
говорим за преминаването в сезона на уравновесеното, трезво реалистичното, 
където са непознати буйствата на духа, капризите на фантазията, където „пое-
зията делнично битува“?! Или...

Но нека спрем с риторичните предположения, въпреки очевидността, коя-
то те разкриват – „ранният“ Николай Заяков предпочита хиперболата, а зрели-
ят поет е по-склонен да си служи с литотата, да преумалява достойнства, из-
живявания и внушения. Неговият нов герой е значително по-съмняващ се във 
възможностите на делото и словото. Това сякаш помага да се преодолява бол-
ката-беда не с патетичната самоувереност на юношата, а в суровото ежедневие 
на мъжа. Други са психологическите и етичните ценности, защитавани от по-
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ета в сравнение с някогашното. Ала скептичното отношение към възможност-
ите на изкуството не води до подценяването на света. Затова и в по-късните 
творби на Николай Заяков главна роля е отделена на въздействието на живота 
като цяло върху живота на отделната личност. И не е случайно, че всесилният 
някога поет е „хвърчило, закачено // на тънката световна връв“, че афористи-
чно изразява новото си кредо:

По-добре да бъдем просто братя,
вместо да сме братя по перо.

Стремежът към пълноценно единство, а не към ексцентричен месиани-
зъм определя неунищожимостта на творческия порив сред реалните на бита. В 
ежедневната сърцевина на този бит се търси смисълът човешкото, откриват се 
основанията на гордостта. 

Съзерцателната констативност на късните стихове на Николай Заяков 
представя и дистанцираността от изключителността на реакциите, от лириче-
ския абсолют. Това е и причината за появата на редица иронико-шаржови ав-
тореплики, за демонстративния отказ от пределна изповедност, за умишлените 
тавтологии, маркиращи съмнение в собствената правотата. Сякаш Заяков зая-
вява – аз съм поет и трябва да си служа с възможностите, които ми дава слово-
то (понякога дори за моя и за ваша забава), но искам да ме възприемате преди 
всичко като човек; аз не съм машина за стихове, не съм само в стиховете и това 
е моята гордост.

И все пак личните ми предпочитания са свързани със стихотворения, в 
които детето-мъж Давид не престава да търси сражения с голиатите. В тях раз-
късаните нишки на хрумванията и навеите се вплитат в едно цяло, така както 
прословутите Николай-Заякови „думи“ намират синтеза си в песента. В уголе-
мената поетическа държава вече не отделното слово, а песента се превръща в 
мерило за стойностите. Тя извира от всички и всичко. Песента е повод за инте-
ресни експерименти с фолклорното:

Трудна нощ от човек до човека
нощ занощена съвсем-съвсем.
...
Неми немеят ключом заключени
порти, прозорци, очи.

Тя е и откриване на внезапни мелодични и душевни съзвучия, и потвърж-
дение за стойностите на човешкия подвиг, и сладка гибел, но гибел, утвържда-
ваща живота. В това отношение характерна е лирическата пиеска „Несретно“. В 
нея е целият поет – ощастливен от сладостта на дарбата, оскърбен от „неудоб-
ствата“, чист и скептичен, ясен и дълбок. Тук играта със словото е доведена до 
съвършенство и въпреки това ексцентрично своенравие:
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Измислен, необмислен, 
чертан, предначертай, 
щурецо многочислен, 
щурецо извървян.

Ти път ли си, не си ли,
пътечка ли си ти,
щурецо от усилия,
осили и пети.

Щурецо на надеждата,
щурецо на плача,
ти, бръчице над веждите,
когато замълча.

Такива стихове няма да извадят от дълбокомисленото им равновесие лю-
бителите на мъдрословието. Но това е друг въпрос, защото тезисността, при-
крита зад булото на „философското“, може да омагьоса кочияша и файтона, но 
не и летящия, буен и непредвидим Пегас. Един от неговите сръчни ездачи е Ни-
колай Заяков и нека не се сърдим, че обича изяществото на пируетите дори и 
тогава, когато според нас това е излишно. Своенравността е само част от съще-
ството му, част, която не би имала своя смисъл без съдбовното:

И аз заставам до човека
в най-черния за него час!

* * *
През 2007  г. Николай Заяков издава стихосбирката „Пастирът на звез-

дите“. Тази книга съдържа доста от характерните белези на поетическите му 
предпочитания. Тук (особено в първата част на книгата, която не е специално 
озаглавена) откриваме ритмико-интонационни, римни и образни решения, по 
които лесно разпознаваме Николай Заяков. Няма нужда от подписа му върху 
тези творби – така може да пише само той. Това говори за устойчив почерк, за 
верност към стилистика и внушения, които според адептите на постмодерни-
зма принадлежат на миналото.

В този смисъл е много характерна реакцията на един от тези адепти, кой-
то цитира рецензия на Николай Заяков за стиховете на автор, чието име в слу-
чая не е от значение. За него нашият поет отбелязва: „В тези стихове има много 
заимстване, има много знание за света и за художественото слово, има талант, 
има всичко необходимо за една великолепна поезия. Но поезията я няма. На 
нейно място се е настанила претенциозността, желанието на всяка цена да се 
покаже знаенето, да се подменят поетичните ценности с ценностите на дру-
гостта. Ако си поет, ти насочваш таланта си, а поезията е онова, което се връща 
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при тебе. Не огледалният лъч, както иска да ни внуши.../, а лъчът, който стопля 
и съживява. В това, което ни е поднесъл авторът, няма живот“.

Ето съжденията на опонента: „Категорически императивното отрицание 
е на Николай Заяков /.../. А в този текст то намира своето място не за да бъде 
опровергавано, а за да свидетелства: да свидетелства за крайното неразбира-
не, съществуващо между българските нагласи (атитюди, установки) за поезия 
и постмодерното писане. Претенциите на демистифицираща поезия (и въоб-
ще на тръгналата през 90-те демистификация на българското и на писането по 
български) бяха срещнати на нож: каква ти тук поезия, когато няма слънчев 
„лъч“ – стоплящ и съживителен?! Разбирането е, че поезията е автентика, ес-
тественост и органичност; природа: и нищо природно не ѝ е чуждо. И точно в 
тази нейна (и не само нейна, но и на целия останал свят, на всичко в него) на-
туралистичност е истината“.

И Николай Заяков, и опонентът му точно са определили онова, за кое-
то художествено пледират текстовете от „Пастирът на звездите“, докато за мен 
лично остава учудването какво е това чудо – неавтентична, неестествена, неор-
ганична, „извънприродна“ поезия... А ако е въпрос за динамизиране на гледни-
те точки, за разместване на лирическите планове и пластове, за различни роле-
ви лирически решения, за метафизичност – тях артистичната поезия на Заяков 
предлага в изобилие. Познаването ѝ е необходимо за съвременните творци – 
не за да я следват, не за да заимстват, а за да открият себе си (включително и 
себе си като занаят, като професионализъм). Класическият стих на този поет 
при своята звънкост и кристална яснота разкрива не просто майсторство, а 
дълбини, чието постигане изисква както мобилизиране на емоциите, така и 
дейна интелектуална работа. Заяков не е умозрителен поет (един такъв талант-
лив поет е Николай Кънчев), но стиховете му увличат не само със своята ме-
лодичност – в техните пеещи сфери е кондензиран свят, чието рационално ос-
мисляне предоставя обилна храна на мисълта.

Специално внимание заслужава стихотворната техника на поета – него-
вото умение да изгради творбата, да предложи оригинални римни решения, 
които не изглеждат насилени, да достигне до запомнящи се поанти. (Ето: „Но 
споменът е престъпление, // в което винаги умираш“; „И наместо да кука, // ку-
кувицата плаче“; „Никога не ще потъне, // който се задълбочава“; „Теб те няма, 
защото живееше. // Те живеят, защото ги няма“; „Ако човек живее в епос, // 
той препитава се с просия“; „Ако някой намери, // значи друг е изгубил“. И за 
историята в „Самуилиада“: „Все тъй тираните я правят. // Но ослепените я пи-
шат“.) Склонността на Заяков към лирически фината и непреднамерена афо-
ристика е трайно качество на поезията му. Песенна, емоционално спонтанна, 
тя е същевременно и интелектуално кристализирала – въвлича в мисловните 
пространства на житейския опит на човек, който втренчен в себе си, в подроб-
ностите около себе си, във „физиката“ – достига до метафизиката, до универ-
салиите. Или казано с думите на поета: „Ако всеобщото е лично, // и незначи-
телното значи“.
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Този негов ласкаво напрегнат поглед към нещата не е просто израз на про-
фесионално задължение, а е ненатрапчива изява на отговорност към света – 
отговорност, лишена от клетвена декларативност, омекотено, пастелно пред-
ставена. Така и някои дидактични нотки в отделни стихотворения, и някои 
лирически изригвания, родени от очевидно злободневни поводи, надрастват 
индивидуалното огорчение и зазвучават с автентична обективност – един от 
характерните белези на поезията с надличностни хуманистични стожери.

Това не става за сметка за загубване на личностното начало. То е ярко про-
явено, но няма месиански претенции. Очевидно Николай Заяков не е „заразен 
/.../ от вируса // на свещените крави“, за което става въпрос в едно от стихо-
творенията му. Поезията му налага образ на човек, познаващ светлата печал 
на изживяванията, човек естествен, органичен и в същото време благородно 
извисен над мътните злободневни страсти и мъчителната безплодност на ам-
бициите. Не става въпрос за олимпийска надпоставеност, а за избистрено, ня-
как класически хармонично орелефяване на мисълта и емоциите в тази поезия, 
която изглежда така лесно изтръгната от душевните глъбини.

Лесно ли?! Тук ще припомня, че Николай Заяков след стихосбирката 
„Свещ“ почти не се появява в периодиката и на поетическата сцена. Поради 
знайни и още повече поради много незнайни причини близо две десетилетия 
той предпочете обществено битие от по-различен тип. Предполагам, че тайно 
(„едностайно“) е изживявал своите равносметки и катарзиси и още по-тайно 
се е промъквал към поезията, чиито входове може би му са се стрували затру-
пани или за отварянето на чиито врати е забравял вълшебното слово „Сезам“...

Стиховете, с които поетът се представя в първата част от „Пастирът...“, не 
са резултат на рутинен професионален рефлекс, на страх от забравата. Поне за-
щото поетът Заяков не е забравян и не може да бъде забравен дори да не беше 
написал нищо друго след публикуваното и събраното в книги през 60-те–80-
те години. „Завръщането“ в Итаката на словото, където са се настанили не-
призваните женихи, е естествено и очаквано. Скиталчествата на поета из дру-
ги пространства не са били напразни – той не донася коварни данайски дарове, 
а щедрите плодове на благородната си мъдра възраст.

Малко по-различен е случаят с втория цикъл от книгата – „Синята тера-
са“. Той е поетологично близък до изненадващата и дори смущаваща с моното-
нието си стихосбирка „Дневникът на господин Самотен“ (1999). Тя е интерес-
на с внезапния отказ от характерните песенни построения, въпреки че и преди 
това Заяков има стихотворения и цикли, в които не се прибягва до класическия 
стих.

Експериментите в „Синята тераса“ представят своеобразни стихове в 
проза. На пръв поглед импресийни, творбите са с охлабени смислово-синтак-
тични връзки, фрагментарни, основаващи се на асоциации, разрушаващи „ло-
гическите мостчета“, както на времето се изразява Гео Милев. Ето един при-
мер – „Старецът“:
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Всичко е на мястото си.
И очите ми са същите.
слизам на пода, връщам
се. После пак. сядам. 
Закъде бях тръгнал. Докато
чакам да ме огрее, мисля
за разни. Всъщност,
нищо определено. И ми се
явява образът, очите й
плуват, иска да ми каже,
не помня. Умират ли
мадоните. Защо трябва
да са ни под ръка.
Дали пък не сме
застаряващи бебета.

Друга поетическа техника, друга стихова конципираност, а въздейства 
и то не като дан на модата, като постмодернистична калка. Талантът си е та-
лант, независимо от формите на изявите му. И в същото време тук се провижда 
така характерното и разпознаваемо писмо на поета, който притежава странна-
та способност да омекотява ужаса, воден от свойствената си деликатност да му 
придава приемливи форми, с което го прави сякаш поносим, но и още по-ужа-
сен. Това е ужас с наложена му маска. Обратно на Константин Павлов, който 
постулира, че „ужасът си смени характера“, Николай Заяков се опитва сам да 
смени характера на ужаса и в „неуспеха“ му има нещо затрогващо хуманистич-
но. Но това предполага специален аналитичен подход към травматично-фан-
тазмените изразявания в поезията.

Четенето на „Пастирът на звездите“ ме накара временно да съблека от 
себе си академичната тога, да забравя старите си пристрастия и да си призная 
с простичкия идентификационен рефлекс на всеки читател: „Тези неща съм ги 
възприемал така, мислел съм, чувствал съм така, а поетът взел, че ги написал“. 
Извинявам се за елементарността, от която кой знае защо не се срамувам, ако 
и постмодерните и постпостмодерните „травестити в бяла премяна“ (израз на 
Петър Анастасов по друг повод) индивидуално и вкупом да твърдят, че вчувст-
ването и емпатията не били израз на истинското четене и разбиране на поезия-
та. Е, навярно истинското четене на поезията е нещо като разчитане на опаков-
ка от лекарство за стимулиране на хормоналната дейност.

Николай Заяков предлага друг тип четене – радостно и печално, звънко и 
мъдро. Благодарен съм на поета за това. И заради усещането, че чрез стиховете 
му неусетно съм станал и по-професионален, и по-пристрастен читател. Не по-
читател, а по-читател! И по всяка вероятност – по-малко лош и зъл. И малко по-
вече убеден в старомодното разбиране, че като хуманистичен акт поезията има 
и такъв „страничен“ ефект – да утвърждава и подкрепя човешкото. Въпреки!
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Александър Бандеров
Поетьт е роден в родопското село Лясково. В Пловдив 

той е организационен работник, дългогодишен редактор 
във вестник „Отечествен глас“ и в издателство „Христо 
Г. Данов“. Стихосбирките му „Най-добрият урок“ (1962), 
„Денят е с две лица“ (1967), „България, лето 893“ (1970), 
„Пътуване към планината“ (1974) го налагат като та-
лантлив български творец. Поетическата зрелост на 
Александър Бандеров ярко се проявява в „Когато си далеч“ 
(1979), „Ако останат спомени“ (1982), „Нощни галактики“ 
(1983), „Отвъд сините планини“ (1986), „Глуха тетрадка“ 
(1991), „Рушенето на часовете“ (1993).

Авторът на изповедно-психологическа лирика от 
1995 г. заживява в Канада, където създава пронизаните от 
носталгични тръпки творби от книгите „Вигвамите на Орилия. Стихове от Онта-
рио“ (2001) и „Отблясъци от малахит“ (2003). Автор е и на есеистичната книга „Сред 
слънчевите копия на здрача“ (2004). През 2007 г. излиза и стихосбирката му „Отвъд“ – 
поредно доказателство за таланта му. Точно е отбелязал Антон Баев, че в последните 
негови творби „времето като историческа и нравствено-психологическа категория е 
основен лирически персонаж“.

Умира през 2007 г. в Торонто – далече от родината си. Според изричното му заве-
щание урната с праха на този, както е отбелязано в некролога му, „горд, неподкупен, 
чужд на суетата“ поет е положена в Централното пловдивско гробище на 17 декември 
2007 г.

* * *
Винаги когато чета отделни негови стихотворения, когато разлиствам 

книгите му, си задавам едни и същи въпроси – откъде е у Александър Банде-
ров тази мъчителна горчивина, къде са впити корените на поезията му, която 
ражда плодове с непривични форми? Стипчив, болезнено разяждащ е сокът 
на тези плодове; литературните „гастрономи“ едва ли ще пожелаят да ги вклю-
чат в упоително ленивите пиршества на изискания си вкус. Но поезията не е 
дама приятна във всяко едно отношение, нали? Затова и стиховете на Банде-
ров – „силни, но сдържани, сякаш процедени през стиснати зъби“ (Огнян Са-
парев), привличат тези, които търсят в изкуството не мимолетното наслажде-
ние, а съдбовния израз на мрачното чувство, болката на мисълта, накипялата 
енергия на волята. Казвам това, ала признавам, че дълго време съм се съпроти-
влявал срещу внушенията на този предимно тъжен поет, чиято територия е „в 
пустинята на есенните чувства“ и който твърде последователно защитава своя 
девиз – „Човекът е роден и да тъгува“. Бих продължил съпротивата си, бих от-
рекъл правотата на Александър Бандеров, ако не открих основната според мен 
причина за горчиво болезнената и драматично рефлексивна природа на създа-
ваната от него поезия. Тя е чисто българска, тази природа, формирана истори-
ко-психологически през превратностите на националното ни битие, кодирана 
е в характера на Бандеров.

Владимир Янев • Обществото на живите поети. Александър Бандеров



72 алманах • Ϛвета гора • 2016

Неговите изповеди нямат самоцелно ексхибиционистка основа, те не са 
рожби на изнежено съзнание – тяхното отечество е България. Тя, с мъката на 
зачеването, с мъжеството на отстояването, с езическо-християнските и наро-
доплемените си смешения, с ужасите на пораженията и гордостта на победите 
си, е извор на поетическото вдъхновение на Александър Бандеров. Съдбата на 
родината при него не е само тема, сюжет, начален тласък за въображението, а 
дълбока, осъзната и драматична връзка с всичко и всички. Ето нейния образ:

Измъчена, разкъсана, сред снегове,
сред бликащи потоци и сред слънце,
безпомощно в очите ни се вглежда
и се напряга, за да долови,
че страдаме зарад една надежда.

Това е казано за Македония – вечната орис на родината, а ето как разкрива 
връзката между голямото и личността поетът:

България разкъсана се мята 
през граници и през сърца, след зов,
от който в мен възкръсва опозната 
като страдание, като любов.

И в двата цитирани откъса се съдържа жестоко, но трагически точно оп-
ределение за историческата съдба на родината – „разкъсана“. Да не се впуща-
ме в подробни екскурзии в миналото, за да оценим правдивостта на поетово-
то определение. Важно е другото – син на своята земя, на своя род, Александър 
Бандеров особено интимно, болезнено вътрешно усеща „разкъсаността“ на 
целостта, на времената, на националното и човешкото битие. И точно това при-
дава специфична острота на възприятията му, сродява мъжествената му пози-
ция с жертвоготовното предчувствие. Клетвата на поета не е пред могъщество-
то, пред силата на незастрашения, а пред изстрадалия, заплашвания, познаващ 
най-тъмните бездни на поражението народ. Героят на Бандеров се осъзнава 
като негов воин, нищо не в състояние да отнеме любовта му, да го отклони от 
участие в боя, ако и да няма никакви шансове за победа. Нещо фанатично, бо-
гомилско има в този герой, но то е оплодено от интелектуалния промисъл за 
необходимостта от подобна позиция. Затова и клетвата на Александър Банде-
ров е значително по-различна от множеството декларации на поети, нямащи, 
щастливото нещастие така дълбоко да усещат връзката си е родината:

Българийо, майко, добре ме разбираш.
до тебе ще бъда дори да умираш.
Българийо моя, най-верните войни
за тебе лежат по полетата бойни.
И тяхната гибел, и тяхната слава кърви,
а отровата в мене остава.
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В трагическата етика на българската история са корените на поетическото 
индивидуално битие. Героят се осъзнава като част от своя род, осъзнава се не в 
сантиментално самовлюбен план, а с цялата отговорност и сложност на духов-
ната си принадлежност. Поетът има право да каже „горестта не е абстрактна“, 
защото за него това не е логически постулат, а изстрадано чувство за непрес-
таналото да боли минало, за земята ни, която „сънува митовете си трагични“. 
Във въображението си и съвършено зримо Александър Бандеров винаги виж-
да „сянката на гълъб, връхлетяна от сокол“ и това не е просто художествен об-
раз, а вик, роден от мистерията на неотболелите исторически превратности.

Затова поетът не е устроен да види в карнавала на живота само пъстро-
тата, багрите, етнографията. В песента на родопчанката той чува отгласите на 
„старинни орфики“, но това не го настройва гордо патетично, пренася внима-
нието му върху жестоката и естествена връзка между живота и смъртта, плача 
и смеха, смисъла и безсмислието:

Гайдите плачат, хорото се дипли навън,
а смъртта отстрани се усмихва
невидимо-зрима.

Веднага бързам да отбележа, че този цитат не е от стихотворение на ис-
торическа тема, а от „Ловът“ – творба с изстрадано притчово внушение, едно 
от най-ярките постижения на Александър Бандеров. Значи и в съвременност-
та поетът е пренесъл горчивата тръпка на усещанията си. Не би могло да бъде 
иначе – той е единен в отношението си, независимо от това към какво се на-
сочва вниманието му. Нищо капризно, лекомислено, нищо като плод на слу-
чайност и мимолетност. Може дадени творби да са несполучливи, да не удо-
влетворяват, но те автентично отразяват викащия дух на творец, който е така 
устроен, че остро възприема всяка гибел, всяко отдалечаване. Така е и с време-
то – Александър Бандеров не философства върху неговата преходност, върху 
непостоянството му, върху човешката краткост. Времето боли, времето кърви; 
то не е толкова прибавяне, колкото отнемане и в този парадокс от гледна точка 
на вечността има много истини от гледна точка на нашата съдба.

Мисля си, че именно в тази връзка е крайно интересен мотивът за завръ-
щането в поезията на Бандеров. Това е традиционен за поезията ни още от 
Найден-Герово време мотив (да си спомним само Ботев, Славейковците, Де-
белянов), който при нашия поет получава многостранна интерпретация – за-
връщане към детството (без отсянка на сантименталност), към селото (без ме-
лодраматичност), към спомена (за същността на „завръщането“ в историята 
говорихме). При Александър Бандеров завръщането е по същество отдале-
чаване от днешното, от „тукашното“ – отдалечаване с определена нравствена 
характеристика – „сега“ и „тук“ очевидно не са негов идеал. В същото време 
подобно завръщане е отиване в бъдещето – като мисъл, като усещане за про-
дължаемост, като съдба.
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Нов парадокс?
Нищо подобно – и в този случай опираме до концептуалната монолитност 

на Бандеровата поезия – в нея времето протича бързо, то е единно и затова 
болката отпреди векове е и днешна болка. Вярно е – „нашият живот е времето, 
// което в нас изтича // завинаги и безпощадно“. Но това е само за нас, отделни-
те смъртни създания. Имаме ли тогава някакъв шанс? Имат ли смисъл усилия-
та ни, щом „целите са все така далече“? Възможно ли е щастието, нали – „Добре 
е да си истински щастлив, // макар че щастие едва ли има“?!

Да! Имаме шанс, има смисъл, има щастие... Аргументите? Първо – аз съм 
личност и никой друг освен мен не може да ме изживее:

Друг не може да мине през моите дни преброени,
вместо мен да откъсне безумния пролетен цвят,
вместо мен да целуне с усмивка, от мраз оскрежена...

Тоест – не само „аз не мога без грубия, яростен свят“. Той не може без мен 
така или иначе, за добро или за зло, за малко или за голямо, но не може!

Второ – аз не съм само аз, за себе си. Аз съм и още някой, този, който е бил, 
и този, който ще бъде:

Човек принадлежи на спомените,
на звездите и дъжда,
на себе си и хората след него.
И ако някой в мен се преоткрие,
когато вече няма да ме има,
чрез себе си и мен ще съживи.

Трето – нека „глухарчето на нашия живот // очаква своя неизвестен вя-
тър“, разпилян или не, цялостен или на части – аз съществувам и ще същест-
вувам, защото:

Самичък вечност – време и пространство, 
аз се опитвам сам да разгадая 
космическата си неясна цел. 
Освободен, неуязвим, свободен!

Значи – човека по има, той присъства в този изпълнен със смисъл свят, 
където „всеки час пак ражда някой Юда и някой Хус да бъде изгорен“. Човекът 
е свободен да избира – сребърниците или кладата, и в това е неговият голям 
шанс – сега и тук, утре и другаде! И в този смисъл завръщането към рождени-
те начала на битието е от абсолютна необходимост, то е проверка, то е осъзна-
ване на присъствието във всичко, на умирането и възкръсването на времето.

При Александър Бандеров подобна свръхчувствителност за връзката и 
разкъсването на връзката между времената е характерна, тя определя и почти 
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мистичното усещане за продължаемост на живота в други измерения. Така в 
„На двора се разпръснаха искри“ той вижда:

... сенки от време, което е друга планета,
с други хора, родени под други, жестоки слънца,
и говореха древен, забравен от всички език.

В горчиво-сладостната Задушница на своята памет поетът открива осно-
ванията на съществуването си. В съзнанието му все по-отчетливо кристали-
зира зрялата концепция за човека, там се ражда и афористичната самооценка, 
която ще намери своето трайно поетическо преображение:

Животът ме научи да му вярвам.
Той ми откри отблъскващите тайни
на всеки лъч в човешката душа.
И ето ме — разсъдъчен неверник.

Не само неверник обаче! Разсъдъкът, мисълта, интелектът за Александър 
Бандеров са и проявления на вярата, на жестокото щастие, че живее, на осъ-
ществената връзка с хората. Той познава проклятията на познанието, ранява-
щото острие на историческото съзнание завинаги е впито в ахилесовото му 
сърце, но болката е една от формите на самоосъществяването и самоизразява-
нето, на общността с другите. Затова е намерена и тази формулировка – „раз-
съдъчен неверник“. Бих я разтълкувал така – поетът има множе ство основания 
да не вярва в празношумните клетви и в показността на мнимото гражданско 
поведение; той не е склонен да приема без проверка уверенията в честност, ду-
ховност, патриотизъм; преживяното като национално и индивидуално битие 
го предпазва от евтиния оптимизъм и затова при него дори съдбовно изре-
ченото е изкрещяно чрез шепота, иначе не би могло. Той е болезнено чувст-
вителен не защото е оскърбяван многократно себелюбец, а защото е виждал 
многократно неправдата да побеждава, защото нейното оръжие е било често 
насочвано не срещу отделната личност, а срещу рода, нацията, човечеството 
изобщо. Той е убеден, дълбоко в себе си е убеден, че подобни победи са времен-
ни, че човекът ще надмогне всичко, но това не го заслепява, не го отдалечава 
от съзнанието за дълг, най-сетне – не отнема нищо от поведението му на мрач-
номечтателен стоик, който страда многократно повече и по-истински и от най-
излъгания в очакванията си епикуреец.

Биха ли били родени в противен случай знаменателните, изпълнени е 
прозрение и сдържан оптимизъм стихове:

На разума великото богатство
не е в насилието и страха.
Да бъде тържеството на духа,
на мъдростта, на истинското братство!
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Тече реката, тихата вода 
на времето, и кал зловонна влачи.
Нима светът не може без палачи,
ако жадува мир и свобода?

Защо се ражда на света човек, 
ако не може радост да изпита? 
Тя в свободата на духа е скрита 
и ражда мъжество и в моя век.

Изненадващо за целия дух на Александър-Бандеровата поезия стихотво-
рение? Едва ли, въпреки че зрелият поет рядко изразява своята позиция, своя-
та вяра и надежда така открито, въпреки че миньорните интонации, свързани 
с интелектуалния промисъл и емоционалната болка са характерни за него. Но 
промисъл в какво и в името на какво? И от какво породена болка? Само отго-
ворите на тези въпроси биха ни дали право да говорим за истинския поет, раз-
познаваем зад драматичния си нравствен максимализъм. А отговорите ги е дал 
сам той. „Лесно ли е сам да победи // неверието в себе си човека?!“ – се е запи-
тал той, за да намери отговора в „изцеждането“ на „вековната отрова // на роб-
ството, на миналия ден“, в оптимистичната мъжествена вяра, че „пак ще бъде-
ме и дух, и слово!“.

Стоик? Да, но обладан от жаждата за мрачна самоизолация, за непрекъс-
нато доказване на своето духовно и нравствено превъзходство стоик е Алек-
сандър Бандеров. Просто за него поезията съществува, за да живее трудно. 
Останалото е литература – лекомислена наздравица на бездуховното, което е 
щастливо, защото е лишено от памет. Затова и „Отвъд сините планини“ (1986) 
е книга на страдащата памет. Тук времето не е изобразено, а изболяно. Върху 
него не се философства – то е осезаемо, материално, чува се:

Чуй времето, което в нас преваля, 
и приеми скръбта, която зрее...

А ако не искам? Откъде накъде ще приема скръбта, всичките тези мрач-
ни нашепвания: „лавината на времето се свлече“, „отмина времето по своя път, 
// най-истинското, изживяно време“, „сега везните все клонят към „Вчера“, „и 
времето загуби своя смисъл“... Каква е наистина тази антология на отчаянието, 
според която „животът все тъй си тече и през нас като луда вода си отива...“? 
Не, така не бива! Предлагам да дискутираме! Но поетът не желае да участва в 
никакви „кръгли маси“ – той е животът:

Не мисли голият живот 
какво не бива.
Напива се, пролива пот 
и кръв пролива.
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И все така несъвършен
и неизбежен, 
ще бъде зъл, ще е студен
и ще е нежен!

Толкова! Мисля, че се разбрахме – Бандеров не е поет на отчаянието, а 
на драматичния размисъл за истинските стойности на живота. Затова и „От-
въд сините планини“ наистина е книга, създавана „между спомена и самота-
та“, но в нея няма хленч, сантименталност, фриволна жалостивост. Не юродив 
вой, а мъжка болка има в стиховете и есеистичната проза на Бандеров. Затова, 
размишлявайки върху характера на близките си по дух, той изразява и своята 
същност: „И хората тук приличат на родната земя. Те не понасят да бъдат глезе-
ни, затова са издръжливи, уважават достойнството си и ценят достойнството 
на другите“. Тук са разкрити най-съществените начала на литературното осъ-
ществяване на Бандеров – връзка с родното, лирическа „издръжливост“ (вяр-
ност към собствената естетическа линия), гражданско достойнство.

Завидни и редки са тези качества, те намират израз и в своеобразния днев-
ников характер на „Отвъд сините планини“, където лирическите творби съ-
жителстват с есеистико-публицистични. Ще сгрешим, ако приемем последните 
като прозаични коментари към поезията. Есетата нямат илюстративно-при-
ложна функция, те са равностойни и самостоятелни спрямо стихотворения-
та и допълват впечатленията от съдържателната компактност на книгата. Там, 
където лаконичното слово загатва, прозаичните „опуси“ откриват по-голям 
простор за социалнопсихологически обобщения. Есетата са близки по дух на 
лирическите творби с драматизма на размислите си, с остротата на вътреш-
ното зрение, с разкриването на сърдечната връзка с историята и психиката на 
родното. Така жанровата разнородност става път към идейно-стиловата моно-
литност на „Отвъд сините планини“.

Последното е важно за отбелязване, защото Бандеров не е от поетите на 
случайните хрумвания – неговият лирически автентизъм е израз на страдащо 
самосъзнание. На този фон изненадват някои „омекотени“, пластично-живо-
писни стихотворения. Поначало поетът няма вкус към наситено метафорич-
ното, към „цветното“ и уравновесено виждане на живота, но в „Отвъд сините 
планини“ има стихотворения, изразяващи новородена поривност към живо-
та, жената, природата. Тук драматичното отстъпва под напора на естествената 
жажда за хармония, раждаща такива „симетрични“ стихове:

И каква чистота и първичност – 
тържествено ясна!
Просто сняг е валял.
И все още вали и вали...

Бих нарекъл подобни стихотворения творби на лирическите паузи, ако 
и в тях не съществуваше макар и по-завоалирано характерното за Бандеров 
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вътрешно неспокойствие. Такъв е поетът, така е устроен, че дори и сред проле-
тта ще види как „сенките все повече се удължават“, любовта няма да го обсеби 
докрай, а ще го доведе до тъжната констатация, че „няма никога да се повто-
ри, и няма никога да се роди“. Дори и един прекрасен, изпълнен със слънчева 
прелест планински пейзаж е видян с „нежна тъга“. „Навсякъде светът е красо-
та“, възкликва очарован поетът, но веднага допълва – „но е и болка“. Епикурей-
ството му е напълно чуждо, той не умее да се наслаждава на мига, на обстоятел-
ствата, на обикновените човешки радости. Той и в кръчмата няма да отиде, за 
да се разтуши, да подхване кротка разговорка („Трифоне, забрави тази вечер“), 
пред очите му ще са винаги отминалите хора и събития, наивно екзотичната 
картина за борбата на китоловци с разгневени моржове и бяла мечка, висяла 
някога на стената, ще го подтикне към размисъл за „червения цвят на ражда-
нето я смъртта“ („Плаха земя“).

„Животът, който ни обгражда, непрекъснато ни дава примери за равнове-
сие и съвършенство – отбелязва Бандеров, за да продължи, – но ние като че ги 
забравяме, въпреки наследствената памет и натрупания опит“. Не ние, а поетът 
забравя тези примери. За него по-истински и по-страшни са примерите за не-
равновесие, за дисхармония, които възкръсват и в исторически кървящата му 
памет, и в психологическия самоанализ. Изобщо Александър Бандеров никога 
няма да достигне до равновесие, до съгласие със себе си и света, до „прекрас-
ното далече“ на спокойствието. Той винаги е страшно близко до съмнението, 
терзанието, раздвоението и затова предположението „А може би моят живот е 
преминал // отвън сините планини“ е невярно. По-вярно е това:

Няма никога извор със жива вода да намеря.
Нито златната ябълка ще откъсна.

Естествено е, че няма – поетът сам си ги е отказал. Не като стремеж, а като 
възможност за себе си е отхвърлил щастието, в което вярва като „разсъдъчен 
неверник“. Сам си е отнел шанса да постигне дори моментната хармония. Той 
може да се освободи от всичко, което го потиска, ето така:

Далеч от златните окови на духа, 
от звънките коварства на езика, 
в простора, под откритото небе – 
свободен сред стихиите, на воля.

Ала не може този герой да се освободи от самия себе си, от жаждата да 
се саморазгадава, от волята за противопоставяне срещу узаконено пошлото и 
лекомислено безтрепетното. И с това именно е ценна поезията на Александър 
Бандеров. „Аз не вярвам, че с мен моят свят си отива“ – с болезнен стоицизъм 
изповядва поетът и повече от ясно е, че този стих няма алтернативни вариан-
ти – не може да си отиде светът на сурово нежния българин, за когото идеалите 
са наистина реалност, а не метризирано празнодумство.
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Иван Бориславов
Роден във Варна през 1946 година, той е сред 

ерудираните български интелектуалци. За това 
свидетелстват книгите му „Поезия и багри“ 
(1987) – изкуствоведски и литературоведски есе-
та, с крайно интересни паралели между запад-
ната поезия и живопис на ХХ век; „Светлината, 
която остава“ (1994) – великолепни студии върху 
творците на западния авангард; „Осип Цадкин – 
поетът на материята“ (1995). В същото време 
е преводач и съставител на книги от Пол Елюар, 
Еме Сезер, Блез Сандрар, Ана дьо Ноай, Жак Пре-
вер, Анри Новера, Андре Брьотон. Дори само това би било достатъчно, за да определи 
достойното място на Иван Бориславов в съвременната култура. 

Но той е преди всичко и във всичко поет. Не само поради количествения превес в 
цялостното му творчество на поетичните книги – „Възмъжаване“ (1969), „Слънчева 
лавина“ (1978), „Ако дойдеш утре“ (1984), „Мигове с Париж“ (1986, 1994, 1997), „Разго-
вор с безкрая“ (1986), „Гнездо над бездната“ (1992), „Небесна археология“ (1995), „До-
като дишам“ (1996), „Партитура за мълчание“ (2000), „Лунатико слънчасал“ (2000), 
„Абракадабра и други заклинания“ (2005). Поет от модерен тип е Иван Бориславов във 
всичките си проявления – в тях се оглежда търсещата му, оригинално откривателска 
и с дълбоки духовни измерения личност. Почина внезапно през 2011 година.

* * *
„Възторжен ученик в небесната гимназия на птиците“, Иван Бориславов 

сам определя своето творчество като „гнездо над бездната“. Героят му отхвърля 
римуването на „Свободата със страх“, на „позора със Подвиг“, макар да съзнава 
каква ще е присъдата:

Момчето е лудо!
То съвсем не прилича на нас – 
дръзна да мисли на глас!

А на глас може да мисли само този, който мисли винаги – напрегнато и 
честно! Другото е преструвка на „простодушни ученици, които помнят наи-
зуст урока по мълчание“. Затова едва ли можем да приемем като докрай изчерп-
ваща тьжната констатация на героя: „Проиграх живота в търсене на живота“. 
Пък може и така да е… Но търсенето на истинските основания на живота е до-
стойна работа за поет. Защото иначе всички ние ще останем с въпроса „докога 
животът ни ще бъде история, разказвана от идиот...“.

На внимателните читатели последните стихове ще напомнят „Макбет“. 
(Валери Петров е превел Шекспировото слово за живота така – „история, из-
плюта от урод.“) Ще напомнят и на нас междутекстовите препратки, с които 
са обвързани стихотворните послания на Иван Бориславов. Без да е плаше-
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що тъмна, отблъскваща с претенциозно ерудитство или недостъпно херметич-
на, неговата поезия строи внушенията си върху убеждението, че контактува 
с умен и информиран читател. Отчитането на читателския отговор, основан 
на културни и нравствени натрупвания, е характерно в отношението на поета 
към неговата аудитория. Без подобно отношение всеки „разговор с безкрая“ 
би бил лишен от своя хуманистичен смисъл. А Иван Бориславов очевидно не 
вижда предназначението на поезията като разменяне на непонятни знаци, като 
игра на стъклени перли. В противен случай нямаше да я има тази отчетлива ли-
ния на сериозна гражданска развълнуваност, която е проследима в лирически-
те книги на поета.

Най-ярък израз на тази линия, лишена от празните патетични клетви, е 
даден в книгата „Гнездо над бездната“. Тя е снабдена с кратък послеслов, в кой-
то между другото се казва: „Никой не може да избира времето, в което живее. 
Ако времето, в което ни беше съдено да пребиваваме до сега, беше друго, тези 
стихове едва ли щяха да бъдат написани. Защото, убеден съм, само насрещните 
ветрове създават подемна сила за крила“. Подобно стоическо отношение, кое-
то не изразява примирение, а гордо изстрадване на позиция, съдържат цикли-
те „Стихове от безвремието (1977 – 1989)“ и „Видовден (1990 – 1991)“. Едва ли 
в другите си стихове Иван Бориславов е така директен и социално настъпате-
лен, както тук. При това – без да изпада до публицистичното остървение, до 
лесната оголеност на внушенията. И никак не е случайно, че в повечето от ра-
ботите си в тези цикли той прибягва до притчовата форма, както е в „Керван 
камили“ – саркастичен отпор срещу „придворните поети на бившите тирани“ 
с показателния финал:

А хората, внезапно
тук, на площада сбрани –
несретници, пройдохи, друмници унили – 
стоим пред тях и дълго
се питаме смълчани:
как е възможно цял един керван камили
да мине невредим през иглени уши?
Но хвърляме петак – дано намерят сили
да се завърнат там, отгдето са дошли...

Поетът има правото, по-скоро  – задължението да пише такива творби, 
но аз предпочитам по-различния Иван Бориславов. Този от книгата „Разговор 
с безкрая“, да кажем, който изповядва за себе си: „И аз, поетът с есенна душа, 
надвесена над всички объркани подробности на битието, изпитвам първоби-
тен страх за думите“, който размишлява във „Вечност“ така:

Достатъчно е в мен да светят думи,
които да отблъснат пустотата:
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Родина,
Обич,
Вяра,
Свобода!
Един далечен вихър ме застига.
Това, надявам се, е Словото,
което ще ме приюти.

В тази елегична и в същото време светла книга се разкрива най-същест-
веното за лирическия характер на Иван Бориславов: предразположението му 
към медитативни състояния, насичани от внезапни драматични изригвания; 
склонността му към интелектуално-философска рефлексивност спрямо теку-
щото; умението му да обвързва „физиката“ (природното, непосредствено ви-
димото) с метафизичното осмисляне; най-сетне – ерудитството, което осмисля 
сегашността на битието в контекста на неговата вечност. Казаното за ерудит-
ския характер на лирическите визии не трябва да се разбира като някакво унило 
архиварство на духа. Чудесно опровержение на подобно разбиране е „Музей“, 
наченало като размисъл върху историята и свършило с призива за излаз от ко-
ридорите на миналото сред „бялото средновековие на зимата“ или „сред пролет-
ния ренесанс на резедата“. С други думи – какъвто и да е животът, той е благото, 
ценността и смисълът е в умножението на даденото чрез придобивките на духа.

Елементаризирам значително по-сложните послания на поета, а може би 
ги и дописвам, но самите негови стихове ми дават поне правото на последно-
то. Защото Иван Бориславов създава творби, които се нуждаят от продълже-
ние в размислите на читателите му. Това не е поезия на формулите, на про-
рочествата, а на интелектуалните озарения, които винаги имат емоционални 
основания. Такава е стихосбирката „Мигове с Париж“. Това е градът, в който 
съм бил само три дни, под мишница с книгата на Стефан Памуков „Моят Па-
риж“ като своеобразен пътеводител и със самоожалването, че нямам сетивата 
на прекрасните български поети, писали за една от духовните столици на све-
та, между които е и Иван Бориславов. Своята стихосбирка той открива с есе-
истичен предговор, който също е озаглавен „Моят Париж“, където споделя: „... 
оказа се, че реалният Париж прилича на недействителния Париж от моите съ-
нища. Всичко ми бе до болка познато – и улиците, и паметниците, и шлеповете 
по Сена, и вкусът на топлия кроасан на закуска, и упойващият аромат на сил-
ното черно кафе, и дъхът на парфюми по Големите булеварди, смесен с тежкия 
мирис на бензиновите изпарения, и неоновите сияния на Гранд Опера, и Сак-
ре Кьор, предизвикателно белееща се на Монмартър, и шумоленето на първите 
есенни листа по алеите на Люксембургската градина, и разлистваните от вятъ-
ра книги на букинистите по „Ке Малаке“... Сякаш някога в някакъв друг преди-
шен живот съм живял в този всевечен град на градовете...“.

Като продължител на „парижката“ традиция в българската поезия  – да 
си припомним Лилиев, Багряна, Далчев, Ханчев, Давидков, Кадийски – поетът 
е оставил оригиналния отпечатък на своя дух върху възприемането на града. 
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Едно лирическо възприемане, което ми се ще да бъде „захранено“ и от стихо-
вете на Иван Бориславов, написал още през 1979:

Ще си отидеш, без да се простиш с Париж.
Но не за него, а за теб ще ти е жал.
Ти вярваше, че в стихове ще го спасиш,
а той съвсем безгрижно те е надживял... 

Едно по-цялостно изследване върху „парижката“ тема в българската по-
езия, проза, есеистика, въобще – в българската душевност, би представило и 
достойното място на Иван Бориславов в нея. И не само там – за съжаление въ-
преки ласкавата оценка на редица интелигентни и достойни критици, той още 
не е „усвоен“ от нашата култура. Няма да съдя за причините, когато следстви-
ята са налице – шумът, вдиган около определени автори и творби, винаги по-
дминава Иван Бориславов.

И толкова по-добре, защото не децибелите на дебилното одобрение очак-
ва поетът. В същото време, ако не напрегнем слуха си към създаденото от него, 
рискуваме да не чуем сигналите от високото равнище на съвременната поезия. 
На това равнище са книги като „Небесна археология“, „Светкавица за спомен“, 
„Докато дишам“, „Партитура за мълчание“, „Лунатико слънчасал“. Те заслужа-
ват нашия прочит, който не може да не отчете, че тук са поместени и творби, 
писани преди десетилетия, а незагубили своята сила.

Това е въпрос на „поличба“, ако се възползваме от заглавието на еднои-
менното стихотворение от „Небесна археология“. Там се казва:

Поезийо –
безбожна чародейко,
обгърнато от пламък привидение.
Дори не те запитах
как ще ми стигне мимолетния живот
за безпределния копнеж по теб
и по дървото,
раждащо веднъж на сто години
забранения си плод.
Навярно затова се лутам още в себе си
като всред допотопна пещера.
Поетът е прозрял, че поезията е трагическа обреченост („медът – за дру-

гите, отровата – за мен“), че е „премълчани думи“, „недосънуван сън“, „латерна 
магика“, „четвърто измерение“ – нещо „между снега и огъня“, където авторът е 
„последният гладиатор“, който гордо заявява:

Не търся милост,
а възмездие
за мене 
и за вас,
гладиатори непобедени.

Приемам всякакво сражение.
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Нека не се подмамваме от мъжествените интонации в тези стихове – те не 
изразяват голословна клетвеност, по-скоро са плод на интелектуалната жерт-
вена решимост словото да обхваща всички територии на миналото и бъдеще-
то. Защото какво друго би била небесната археология на поетическия дух, ако 
не стремеж към „стихът, съзвучен с необята“?!

Подобни стремежи към „обхващане на необятното“ ще открием и в зре-
лите стихосбирки на Иван Бориславов. Такава е „Партитура за мълчание“ – 
една „варненска“, „морска“ книга, бих казал, ако подобни определения не сте-
сняваха твърде много полифоничните внушения на стиховете. Защото за Иван 
Бориславов преживяното, споменът за него, усещането за морето не са повод 
за лирически фотографии, за поетически реконструкции, а своеобразен трам-
плин към обобщено метафизични визии. В тях автобиографичното не е поту-
лено, но изразява същностни екзистенциални състояния. Такова е „програм-
ното“ стихотворение от 1978-а, дало наименование на книгата, с показателния 
финал:

Издъхват пътищата край брега
и аз потъвам в свойта бездна.
В себе си изчезвам.

Между посърнали луни и тлеещи слънца
моретата се утаяват в ридове от сол,
достатъчна да излекува всички рани.

Дали съм още тук?
Не знам.
Не ме повиквайте със заклинания!
Ще ме откриете внезапно
в тази
партитура за мълчание.

Тази книга е съдбовна за Иван Бориславов. Тя изразява комплицираната, 
а в същото време романтичната, по своему оптимистичната същност на поета. 
Да не бъркаме оптимизма с клетвената патетика и лесните възторзи – такива 
тук няма да открием. Става дума за оптимизъм от интелектуално-драматичен 
тип, отчитащ сложността на екзистенциалната проблематика. Така е, напри-
мер, в „Преображение Господне“, където рефренът „Морето се прочиства“ заз-
вучава като „Морето се пречиства“, за да се зададат цяла серия от раняващи 
въпроси:

Каква е нашата последна роля в този панаир на призраци и сен-
ки? Какво да правим ние, Господи, със своите пламтящи страшни 
страсти? Ние как да се пречистим? Как да разтребим черните си 
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бездни? Как да прогоним ненаситните химери от загадъчните лаби-
ринти, разклонени в нашите подземия? Ние – богоравните. Всесилни-
те. Окаяните себелюбци. Двукраките двуличници. Пияните от без-
разсъдство. Боледуващите от самотна гордост...

Страшни са тези въпроси – насочени в упор към съвестта на чувствител-
ните, съвестните, грешните хора. Страшното е, че общовалиден отговор на тях 
няма и това се съзнава от поета, завършващ драматичната си творба с тъжни-
те констатации – все пак нелишени от страдалческия оптимизъм, че въпреки 
всичко преображението е и за човеците:

А ние – оцелели корабокрушенци – вървим по пясъка ронлив, вър-
вим по тази граница горчива между прилива и отлива, между безве-
трието и безверието, между презрението и прозрението, вървим, и, 
ослепени от морето, събираме с отчаяна и алчна стръв на иманяри 
жалките съкровища, отломките от жертвените дарове, с които ня-
кога сме омилостивявали стихиите.

Вървим и тихите вълни отнасят нашите следи в морето.
Преображение Господне...

Подобен род творби показват както същностното за Иван Бориславов, 
така и модерната сложност на съвременната българска поезия, която (благода-
рение на поети като него) отдавна е излязла от детските пелени и усмирител-
ните ризи на елементарното жизнеподобие, гарнирано с диктатурни поучител-
ни жестове. Тази сложност тепърва предстои да бъде осъзнавана и усвоявана, 
защото поетите – тези, „които се сражават на границата с безграничното“, по 
израза на Аполинер, са и първите вестители на новите същности. В случая не-
обходимо талантливите и чувствителни читатели имат думата непосредствено 
след поетите – в съгласие, а и в полемика с тях. Мисля, че именно размислово-
полемичния дух у читателите се стреми да възбуди и укрепи създаденото от 
Иван Бориславов. В този смисъл е прав и критикът Георги Цанков, който в ду-
ховно-елегантния си предговор към стихосбирката „Докато дишам“ отбелязва: 
„За да достигнем до същината на интелектуалното и емоционалното му посла-
ние, трябва заедно с „малцината избраници“ да сме изкушени от докосването 
до живата тъкан на Книгата, да бъдем зидари на кулата на отново намерения 
език. А това ще рече да сме изстрадали и примамливите обещания на деструк-
цията, да сме отхвърлили Сирените, които обещават красиво „да не бъдеш“ и 
да сме поискали категоричната отговорност на „да бъдеш“, но вече със само-
чувствието, изразено недвусмислено в „Есенно завръщане“:

Опитах се да разбера света.
А отсега нататък нека той ме разбере!
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Съставена предимно от сонети, „Докато дишам“ е може би най-стилната 
книга на Иван Бориславов. В нея емоциите са изкристализирали в ярки и дъл-
боки стихове. Историята и съвременността, трагедиите и радостите на живота, 
духовното и телесното се проявяват чрез стоическата мъдрост на лирическия 
герой. Той има достатъчно дързост да заяви:

Заричам се, макар и с атрофирали в мълчанието алвеоли,
докато дишам, вместо безнадеждно да се моля,
да си повтарям тази клетва чудновата:

„Дори една-едничка лястовица прави пролет!“
Ще се опивам от предизвикателството към съдбата.
И все така ще продължавам да се взирам в необята.

В същото време юношеските изригвания на духа като че ли са приели дру-
ги, по-„спокойни“ и по-обемни по своята дълбочина форми. Така например 
стихотворението „Просто чудо“, снабдено с епиграф от Витезслав Незвал  – 
„Когато съм щастлив, говоря просто“ се открива като реплика спрямо чешкия 
поет – „Едва ли някога до днес съм бил щастлив – дори не се опитвах да говоря 
просто“, за да се премине през отрицанието на марионетния обществен карна-
вал и се стигне до финалното:

В неизразимото повярвах чак тогава.
И то като че ли повярва също в мен...

Подобна вяра е укрепена от твърдото съзнание за духовна и поетическа 
независимост, за достойнствата на извървения път, несмутен от чуждите мер-
зости и негации. Оттук и издаването на една от тайните на изкристализира-
лото самочувствие: „винаги с мастилото на мрака аз пиша своя слънчев стих“. 
Оттук и идентификациите на героя – с разгадаващия гатанките на Сфинкса, с 
Леонид на Термопилите, с рицарите на Светия Граал... В тази поредица от твор-
би най-характерната е „Поздрав от Томи“ – същностна, нова програмна творба 
на Иван Бориславов, която не може да не бъде процитирана изцяло:

Боже на поетите, благодаря ти
не за леконравната капризна слава,
а защото тъй далеч от римските палати
само ти дори за миг не ме остави.

Боже на поетите, благодаря ти,
че ме осени с безмилостна звезда.
Коронясан с нея, устоях на вихри непознати,
надживях династии от сняг и резеда.
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Боже на поетите, благодаря ти,
че не ме е страх от мисълта за края,
след като животът диша вече в моите писма.

Нека Август вдига пиршества богати,
а пък аз като Овидий ще призная:
Още пиша, пръскам семе по безплодната земя.

Този сонет би могъл да открива всяка антологична книга на Иван Борисла-
вов – той е неговата „ars poetica“, гордо свидетелство за верност към живота на 
поезията и към поезията на живота. За него българската земя не беше толкова 
безплодна, той видя покълването на своите и чуждите семена въпреки повели-
те на самоназначилите се за духовни агрономи, въпреки обществените бури и 
засухи, въпреки суеверните и лицемерните заклинания на послушните авгури.

Поемата „Лунатико слънчасал“ на Иван Бориславов по своеобразен начин 
продължава „Квадратурата на кръга“ и „Заговезни“ от „Докато дишам“, пре-
делно драматизирайки диалога на твореца със себе си и с времената. Излята 
сякаш на един дъх, тази творба контрастира на майсторски изработените, пре-
мисляни, родени от мъдрия промисъл сонети. Тя е афектирано асоциативна, 
с определена сюрреалистична конструкция. В нея изживяванията и образите 
се изтласкват едни други, някаква свръхнапрегнатост динамизира изповедно-
то цяло, преобръща го в различни, начупени от емоциите плоскости. Затова 
не като маниеризъм, като подражателство с доста късна дата се възприема ос-
вобождаването на текста от пунктуацията, от логиката на обичайните синтак-
тични конструкти: ние присъстваме на самовзривяването на словото, на мъ-
чително пренареждане на елементите, от което то е съставено. Не, това не е 
„парад на планетите“, а нещо значително по-непредсказуемо, апокалиптично... 

Но нека спра дотук с предизвикания от творбата емоционален критически 
произвол – поемата се нуждае от сериозен анализ. При този анализ необходи-
мо следва да бъдат приложени и познанията върху природата на авангардните 
постижения (Иван Бориславов като преводач и тълкувател е сред малцината 
наши автори, върху които можем да се опрем), и титрологичните и междутек-
стовите процедури, и структурално-семиотичните означавания. Подобни по-
соки на едно бъдещо изследване изглеждат задължителни, ако все още има ав-
тори, милеещи за поезията ни и за които модерната българска литература не 
започва и не завършва със скорозрелия постмодернизъм. Нека обаче не зака-
чаме пламенните адепти на последния, а да подканим себе си и близките ни по 
дух да прочетем с подобаваща отговорност един от модерните талантливи по-
ети.
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ГРИША ТРИФОНОВ –  
НАРИЧАНЕТО И СБЪДВАНЕТО НА ПЕСЕНТА

Роден на 20 септември 1955 г. в гр. Харманли, Гри-
ша Трифонов се наложи като един от стойностните 
български поети. Дебютира през 1976  г. със стихо-
сбирката „Докато проговори камъкът“, за която на 
следващата година получава националната литера-
турна награда „Южна пролет“. Автор е още на книги-
те „Градовете, където не сме“ (1999, 2004), „Съботни 
мемоари“ (2000), „Есени“ (2001), „По есенните улици 
на лятото“ (2005), „Jyжне двери“ (2007, на сръбски), 
„Югоизточната порта“ (2009). Създател и изпъл-
нител на редица песни по стихове на популярни бъл-
гарски поети. Основоположник е на бардфестивала 
„Поетични струни“ в Харманли, водещ на телевизи-
оннотото предаване за поети с китари „От трета 
страна“. Авторският му музикален албум „Главната улица“ (2006) включва и песента 
„Лятото“ по стихове на Иван Вълев, донесла му голямата награда на журито и на 
публика в конкурса „Бургас и морето“ (2001). Тази песен се превърна в музикална  ви-
зитка  на Гриша Трифонов и в свидетелство за едно значимо творческо приятелство с 
Пламен Ставрев. Не закъсняват и други литературни признания – наградите „Георги 
Братанов“ (2006), „Изворът на Белоногата“ и „Златен ланец“ (2007). Казаното до мо-
мента би прозвучало като една рекапитулационна статистика, ако не добавим, че 
талантът има значение и основание само когато се подплати с характер. А в случая 
с Гриша Трифонов това е безспорен факт. Романтик по душа и реалист по убеждение, 
той преживя с достойнство собствените си думи: „При поезията трябва да се влиза 
като в храм, така, както се ходи на опера – няма да идеш да му пееш вкъщи или в за-
вода? Той ще дойде – ще си сложи новите дрехи и ще дойде като на празник! Така е и 
с поезията. Естествено, че ще има малко почитатели, няма как да са повече – това 
е елитарно изкуство...“ И може би точно затова остана в съзнанието на много хора 
като свободен човек, който не приема натрапени правила и сам не създава такива за 
другите до последното си окончателно отпътуване на 23 ноември 2015 г. в София.

Георги Николов
А Гришата пътуваше много – като истински бард. Но и често се завръща-

ше в родния Харманли – неговата Итака. На Харманли посвети едни от най-
хубавите си стихотворения. Превърна града в Мека на пятата поезия, основа-
вайки още в 1986 г. първия бард фест в България. Пишеше, пееше и пътуваше. 

IN MEMORIAM

 Гриша Трифонов 
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Покоряваше градове, в които сме и не сме. Беше и хълм, и планина – достъпен 
и недостижим. Беше и необятен – като архипелаг.

В поезията му има една автометафора, която е и негов автопортрет – сти-
хотворението „Архипелаг“. „Така не ми отива да съм остров“ – казва поетът. И 
ако все пак е остров, е част от архипелага, а ако е отделен остров, е колкото Ал-
бион. Но е архипелаг, прекосяван от корабите на конквистадорите, отправили 
се към Нова поетическа земя, откриващи я, завръщащи се от нея със слитъци-
те на куплетите, с тежките накити на метафорите, но без подправки, без никак-
ви подправки…

За книгата му „Югоизточната порта“ съм казвал, че стиховете в нея са ро-
дени сякаш от някой голям поетически взрив – така както се е създала вселена-
та. И в нея отново е възникнал един архипелаг, но архипелаг от звезди и плане-
ти. Гриша Трифонов е назоваващият съзвездията, поетът.

Ако смъртта не е поредното пътуване,
защо сме се родили сред звездите?

Димитър Гачев
Гриша Трифонов беше най-добрият ми приятел. Чувахме се всяка сутрин 

и той ми разказваше някоя блестяща история, виц или стих. Обикновено до 
обед разсъждавах на кого друг да ги преразкажа. Ненамерил отговор, му се 
обаждах следобед и ги разказвах пак на него. Той ме изслушване търпеливо и 
казваше: „Ето, доближаваш се до мъдростта!“

Колко е хубаво, че светът е голям и различен, човекът също – според де-
лата и помислите си. Той живее с нас, дори когато заминава и се връща, като 
недочетена книга и недопята песен и чака своите читатели и слушатели – без да 
прави компромиси със себе си, без да се опитва да бъде друг, защото е разли-
чен. След него остават думите – тяхната музика, техните образи, техният сми-
съл. И правото и удоволствието да си припомним тези стихове:

ХАРМАНЛИ

В четвъртък привечер –
отново за последно –
като швейцарска рота
си отива есента:
мъжете ѝ възсядат
костеливите велосипеди,
жените ѝ премятат чантите
с червени кръстове.
Четвъртък вечер.

In Memoriam • Гриша Трифонов
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На оранжеви автомобили
приижда зимата
с мъжете и жените си.
Прииждат 
– зимни –
техните деца
и кучета;
прииждат –
зимни думи, 
зимни смърти, 
зимни рози.
И даже няма да си махнат за довиждане,
разминат ли се на завоя под липите.
Единствено ще бъде раздвоена котката,
но тя е къщна котка,
ще се върне бързо.
А вкъщи вече ще е влязла зимата.
Ще премете, ще си запари чай,
ще седне
пред все по-заскрежаващия се прозорец.
Ще си отдъхне –
колко самота я чака!

ПЛОВДИВ 

Тя тъй разказва този град, 
че просто няма как да си отида 
ни днес, ни утре. 
Ни в четвъртък, 
когато всичко си отива. 
А после ми разказва лятото. 
С такива устни, че разбирам 
оттук нататък всичко е септември 
и малко, много малко юни. 
А после ставам и си тръгвам 
(единствено от масата, разбира се), 
понеже тя ще заговори за смъртта. 
Която, според нея, е игра. 
И просто ще ми я разкаже. 
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ПЕТРИЧ

   На Воймир Асенов 

Не ме живяха правилно жените ми. 
Не ме живяха правилно. 
Не ме живяха. 
А ми ушиха риза с триста тридесет  
и девет копчета 
червена риза с бяло по крилете: 
без джобче, без маншети, без якичка. 
Но как да се укрия в нея, питам ги, 
от зимата, която се примъква 
между бездомните обществени дървета 
и души трепетно изгниващата шума? 
А те се смеят: не била 
за тялото ми тази риза; 
те за тялото 
били се грижили достатъчно! 
До зъби влюбен 
и до кости тъжен, 
сега премръзналата си душа обличам 
в червена риза 
с бяло по крилете. 
И закопчавам. 
 Закопчавам. 
 Закопчавам. 

КАЗАНЛЪК 

По пладне. 
В август. 
И насред България. 
След битките на смърт 
и смърт, 
след кървавите снежни рози, 
след еднооките триумфи, 
в това поле за стотен път 
умира 
мойта съблезъба нежност. 
Сега от глад. 
И 
За последен 
път. 
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Това променя перспективата. 
Дотолкова, 
че виждам във безкрая 
как нечия безкрайно малка съблезъба нежност 
умира под сърцето на България. 
От неизбежна, 
много гладна 
смърт. 
  

КРУМОВГРАД 

След дивото надбягване с баирите, 
спечелено с едни гърди, 
след всичките 
първични нощни взривове, 
най-сетне 
съмването идва. 
И остава. 
Какво разсъмване среднощ, 
какви петли и върколаци: 
и тя, и тялото ѝ светят 
като хляб. 
И като няма 
толкова затворена врата, 
че да остана; 
и като няма 
толкова отворена врата, 
че да си тръгна, 
разбирам: 
просто 
няма да се мре 
от старост. 

Страниците 
подготви

Владимир 
Стоянов
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Румен Стоянов

ЗА БЪЛГАРОФОБА БРАНИСЛАВ НУШИЧ, БЪЛГАРИТЕ  
И ДРУГИТЕ... И ЗА УЧЕБНИЦИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА

Бранислав Нушич е твърде познат у нас. Играни са му пиеси, превежда-
ни са му книги, показвани са филми по негови творби, вписан е в ред справоч-
ници, между тях „Българска енциклопедия“ (БАН, 1966), гдето четем: „Нушич, 
Бранислав (8.Х.1864  – 19.1938)  – сръбски писател и комедиограф. Написал 
изобличителна книга с фейлетонен характер „Странички от Пожаревацкия 
затвор“ (1889). Сборникът с разкази „Записки на един ефрейтор от Сръбско-
българската война“ (1886) има ярък антивоенен характер и изразява чувства-
та на любов и симпатии на писателя към българския народ, към българския 
трудов селянин. Първите му комедии („Народен представител“, 1883; „Съмни-
телно лице“, 1887; „Протекция“, 1889) са насочени срещу бюрократизма и со-
циалните пороци на сръбския буржоазно-монархически строй от края на ХIX 
в. Нушич работи активно като комедиограф („Обикновен човек“, 1900; „Свят“, 
1906; „Околосветско пътешествие“, 1910); автор е на драми („Така трябваше да 
стане“, 1900; „Семберийският княз“, 1900; „Бездна“, 1902; „Хаджи Лоя“, 1908, и 
др.) и на фейлетони. В края на 20-те и през 30-те години Нушич създава най-
значителните си комедии, станали широкоизвестни и в България. Нушич сти-
га до съзнанието за обречеността на буржоазния свят и произнася своята при-
съда над него в комедиите си „Госпожа министершата“ (1931), „Мистър Долар“ 
(1932), „Д-р“ (1936), „Покойник“ (1937). Библиография: „Избрани произведе-
ния“; Б. Ничев: „Бранислав Нушич“.

Нушич е залегнал даже в учебниците ни, ще приведа само един от тях, 
„Литература“, Невена Матеева, Искра Котова („Просвета“, 1994), за пети клас 
на средното общообразователно училище. На подрастващите поднесен е откъс 
от Нушичовата „Автобиография“, негова снимка и библиографска бележка, 
гласяща: „Роден в Белград, Сърбия, през 1864 г. Умира през 1938 г. Бранислав 
Нушич е сред най-значителните сръбски писатели. В продължение на повече 
от 50 години създава многобройни комедии, които и досега се играят по теа-
тралните сцени на Европа. Със средствата на хумора Нушич изобличава преди 
всичко кариеризма и еснафството, болезнената самомнителност и честолюбие. 
Сред най-известните му творби са пиесите „Д-р“, „Госпожа министершата“, по-
вестта „Автобиография“.

Нали взех да заничам какво учи братовата ми внучка, метнах един поглед 
и върху други творци в същото помагало. Ето какви са справките за наши авто-
ри: „Валери Петров. Роден през 1920 г. в София. Пише стихове, приказки, сце-
нарии за игрални филми, пиеси за деца и възрастни. Един от най-добрите бъл-
гарски преводачи“. Сравнено с онова за сърбина, бие на очи твърде по-малкият 
размер, едва към една трета. Ни заглавие, ни оценка за изключителното стихо-
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творно майсторство, заслужило му първенствуващо място на това поприще. 
Впечатлението, което оставят двете бележки, по азбучен признак тъкмо една 
до друга, е че иноземецът стои къде-къде над нашия: досежно първия изтъква 
се общоевропейска значимост, а за нашия поне да бе упоменато, че е единстве-
ният човек, превел цялото Шекспирово творчество.

За Багряна отделено е колкото за Петров: „Родена през 1893 в София, по-
чинала през 1991 г. Стиховете ѝ носят копнеж към свободен и пълнокръвен 
живот, усещане за полета на мисълта и чувствата, устрем към новото и непо-
дозираното у човека“. Толкоз. Двенки изреченийца са отцедени за най-голяма-
та българска поетеса. Последните четири думи да бяха се откъснали от сърцето 
на авторките, ала не би. Махнем ли неизбежното къде и кога е родена и почи-
нала, остава едничко-едночко изреченийце за Багряна. Защо са премълчали, че 
била е кандидатка за най-високото световно отличие? Изводът е пак колко ва-
жен се оказва сърбинът, колко незначителна е отечествената поетеса – ни за-
главие, ни нищо.

Същото е положението и с Йовков, комуто великодушно отпуснати са 
тоже двенки изречения (без неизбежното първо еднинко изреченийце: „Роден 
през 1880 г. в с. Жеравна, умира през 1937 г.) Автор е на забележителни разка-
зи, повести, драми. Най-известни са сборниците с разкази „Старопланински 
легенди“, „Вечери в Антимовския хан“, „Ако можеха да говорят“.

Нерадостната за нас равносметка недвусмислено показва, че В. Петров, 
Багряна и Йовков, съдейки по обема на съответните бежки, заслужават сбор-
но толкова внимание, колкото сам-саменичък Нушич. Достопочитаемите Ма-
теева и Котова не са ли чували, че национално и лично самочувствие гради се 
върху безброй велики и дребни нещица, като горното отношение? Как те двете 
участват в българолюбивото възпитание на децата ни? Като им внушават кол-
ко значим е чужденецът и колко маловажни са нашенците?

Премисляйки горната въпросната случица, рекох си, че явното пренебре-
жение към родните книжовници ще да иде от обстоятелството, че ние тях ги 
знаем, а другородците – не. Обаче, за Езоп вписаното се изчерпва с „Древног-
ръцки поет, живял през V в. пр. н. е., създател на баснята“. Не повече е отпуснато 
и за Лафонтен: „Френски поет (1621 – 1695), известен баснописец“. Каква е поу-
ката от тая приказка? За трима българи, един елин и един французин отделено е 
съвкупно почти колкото за един сърбин. Кой не вярва, нека брои думи, букви.

Защо това безспорно изтъкване на Нушич? Тъй представен, оказва се по-
ръстат от Езоп, Лафонтен, Йовков, Багряна, В. Петров заедно. Дирейки ня-
какво обяснение, да погледнем в три книги. Заслужилият и препатил заради 
своята българщина Коста Църнушанов с „Димитър Талев в моите спомени“, 
Македония, 1992, стр. 39 – 40: „Сърбите все по-открито говореха, че тук ще си 
остане сръбско, че българи има сред нас само поради българската пропаганда... 
Почти всеки сърбин, щом срещнеше дете, юноша, младеж, му поставяше един-
ствен въпрос: „Ща си ти?“ И чакаше отговор със заплашителен поглед. Ако по-
лучеше пряк отговор, че е българин, сърбинът почваше да му налага строго: 
„Не, ти си сърбин, прави сърбин! Ти си унук Кральевича Марка, а Марко je наj-
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веки српски jунак!“ И му даваха малък сборник с песните за Крали Марко, спе-
циално издание за Македония. По този повод именно Вазов написа своето сти-
хотворение „Па ща си ти?“

Пример за този морален терор бе дал самият престолонаследник Алек-
сандър. Движейки се по прилепските улици, той видя надписа на единствената 
сладкарница в града, намираща се на джадето при „Таксимите“. Там се събираха 
Талевите другари, като младежки клуб. Принцът се спря, прочете българския 
надпис СЛАДКАРНИЦА НА... (името завършваше на -ОВ) и веднага заповяда 
да се заличи тоя документ на българско съзнание и да се замени с ПОСЛАС-
ТИЧАРНИЦА. Друг път, вече в Скопйе, минавайки покрай къщата на видния 
прилепчанин Данаил Зойчев, видял тригодишната му дъщеричка Василка Зой-
чева, повикал я, помилвал я и я запитал: „Ща си ти?“ Момичето не разбрало 
веднага въпроса, но след това чистосърдечно отговорило по детски „Аха, Бу-
ляка!“ (българка). Престолонаследникът не могъл да се въздържи и ѝ ударил 
една кралска плесница с ръмжене: „Не, ти си мала српкиня! Ево да запамтиш!“ 
Момиченцето с писък избягало у дома си. След пет десетилетия самата Василка 
Зойчева ми разказа за това кралско изстъпление.

Вестта за този „подвиг“ на сръбския престолонаследник се разнесе по це-
лия град. Ефектът бе поразителен. В България вестниците гръмнаха, портре-
тът на Василка бе поместен по-късно в едно издание на библиотека „Балкански 
въпроси“ и може и сега да се намери по библиотеките. Василка е и сега, в този 
момент, когато пиша, още жива.

Но този факт за града беше нищо в сравнение с едно злодеяние, което бе 
извършено на 5 декември (ст. ст.) 1912 година при едно тържество по случай 
рождения ден на същия престолонаследник. В салона на голямото кафене на 
Бомболови, съдържател на което бе прилепчанецът Чичов, бяха поканени от 
сръбската власт петдесетина видни граждани и толкова сръбски офицери и из-
тъкнати сърбомани. Никулден е. Подир вечерята започват тостове от страна 
на сърбите в чест на сръбския княз, сръбския крал и победоносната сръбска 
войска. Тогава става българският учител Атанас Лютвиев, който също се на-
мирал между поканените, и държи тост и за българската победоносна войска, 
която се бие при Одрин и Тракия. Сръбските офицери, всичките членове на 
терористичната лига „Църна рука“, побесняват. След тайно договаряне започ-
ват хоро, хващат насила на хорото и Лютвиев, излизат да играят вън по снега, 
след което частта от хорото, в която е Лютвиев, се откъсва и изчезва в нощтта, 
а другата се връща в салона. Офицерите веднага запушват устата на българ-
ския учител, отвеждат го в близката сграда на сръбското училище, убиват го 
и трупа му изгарят в пещта на училищния пансион.

Изчезването на учителя Лютвиев веднага се почувствало от гражданите и 
настанала страшна уплаха между българите. Един по един те били изпратени 
по домовете им от войници късно след полунощ, за да не се внесе паника. Но 
на другия ден вестта за изчезването на учителя Лютвиев се разнесе светкавич-
но по целия град. Будните българи започнаха тайни съвещания за организи-
ране на протести, някои заминаха тайно за България да известят за станалото. 
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„Домашните на Лютвиев заминаха за Битоля да искат намесата на новопос-
тавения окръжен управител – известния Бранислав Нушич, драматург, рев-
ностен орган на сръбската пропаганда в Македония. Но той правел всичко, 
за да ги заблуди с разни измислици, прикривайки престъплението на офи-
церите“.

Църнушанов изобщо няма за цел да разкрие какво е правил Нушич сре-
щу българите в качеството си на окръжен управител, а мимиходом привежда 
горния случай, само доколкото е свързан с Талев. Но и казаното е достатъчно, 
щото всеки българин да се замисли дали тоя човек, прикрил убийци на съвър-
шено невинен български учител, чието прегрешение се изчерпва в наздравица 
за българската войска, на туй отгоре тогава съюзническа на сръбската, заслу-
жава място в учебник за български ученици. Който има представа какви на-
силия, зверства са вършили сърби, ръководени от своите управници, меж-
ду които удостояният с високата чест Нушич, над македонските българи, 
му е повече от ясно, че великият комедиограф не е стоял никак безучастен 
в разбългаряването на българите. Единодушно е мнението на потърпевши, 
че сръбското господство в Македония е по свирепост надминавало турско-
то, оттук и въпросът какъв е личната заслуга на г-н окръжния управител 
Бранислав Нушич в развихрения под негово ръководство поголовен тор-
моз над българите само защото са българи, а не сърби, затварянето на бъл-
гарски училища, черкви, побоищата, изтезанията, убийствата на българи, 
плесниците, раздавани наляво и надясно щом българче не каже, че е сръб-
че? Не да милва с пауново перо българите назначен е на оная висока длъж-
ност Нушич, работата му, за която пари получава, е била да ръководи обезбъл-
гаряването в Битолски окръг, иначе за какво ще го държат окръжен управител? 
Църнушановото окачествяване – „ревностен орган на сръбската пропаганда в 
Македония“, е предостатъчно за всеки, имащ представа в какви кървища е тъ-
нела сръбската пропаганда в Македония. 

Но за да не бъда обвинен, че пристрастно от мухата правя слон, нека над-
зърнем в още една книга: „Националноосвободителната борба в Македония, 
1912 – 1915“, Димитър Гоцев, изд. на БАН, 1981 г. В тоя научен труд, на чия-
то заглавна страница стои Институт за история при Българската академия на 
науките, четем, стр. 105 – 106: „Съпротива от най-различен характер оказват 
гражданите из всички български градове, окупирани от сръбската войска. 
Ето няколко характерни случая. През ноември 1912 г. сръбският окръжен 
управител Бранислав Нушич издава нареждане да се извърши преброява-
не на жителите в Битолско, за да се запише то като сръбско. Населението 
обаче навсякъде категорично заявява, че е българско. Тогава преброители-
те във всяко селище задават въпроса: „Тук е имало българска чета, нали?“, 
след което записват, че селото е сръбско, но доскоро тук е имало българска 
терористична чета, която е принудила населението да приеме българското 
име и език“. Малко по-късно, през февруари и март 1913 г., по искане на сръб-
ското правителство властите в Битоля определят комисия от представители на 
всички народности в града, включително и петима души български първенци, 
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която да посети Белград уж да се запознае с неговото благоустройство. Оба-
че се узнава, че сръбските власти всъщност изпращат комисията в Белград да 
моли краля Битолският край да се присъедини завинаги към кралство Сър-
бия. С риск за живота си българските първенци заявяват, че Битолско е бъл-
гарски край и отказват да заминат в Белград. „Отказът на избраните българи 
да вземат участие в депутацията – се казва в сведение на Българската митро-
полия в Битоля – направи силно впечатление както на окупационните власти, 
така и на консулското тяло и другите националности в града.“ Под черта бе-
лежка № 45 пояснява коя е упоменатата особа, да не сметне някой, че съвпадат 
имена: „Бранислав Нушич, известен сръбски писател и драматург, е влах от 
Ениджевардарско. От ранна възраст става жертва на сръбската пропаган-
да в Македония. Проявява се като много активен великосръбски шовинист, 
поради което е назначен през ноември 1912 г. за пръв окръжен управител 
на Битолски окръг“. За сведение на непознаващи двамата автори, Коста Цър-
нушанов и Димитър Гоцев, са българи от Вардарска Македония, сиреч, люде 
изпитали на собствен гръб същата тая сръбска пропаганда, чийто върховен 
проводник и осъществител е самси Нушич, Бранислав. Църнушанов почина, 
превалил деветдесетте, в столицата ни, а Гоцев е професор в Историческия фа-
култет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и баща му лежа 
дванадесет години в тъмница загдето е отстоявал българското. Да преповто-
рим, обобщавайки: съгласно Църнушанов, комедиописецът е ревностен орган 
на сръбската пропаганда в Македония и прикривател на убийци на български 
учител, чието прегрешение е наздравица за българската войска, съюзничка на 
сръбската; професор Гоцев е още по-точен, писателят е много активен сръбски 
великошовинист. Кратко, ясно, точно: за който има уши да слуша. Уви, отечес-
твените енциклопедисти и учебникари по всичко личи нямат ни уши, ни очи, 
зер казано е няма по-сляп от тоя, дето не иска да види, и по-глух от оня, дето 
не иска да чуе. Би било интересно да се разбере има ли договореност между 
България и Сърбия взаимно да включваме в учебници представители на двете 
книжовности, или то е по преценка на всяка от страните. Още по-интересно би 
било да се разбере защо въпросните наши учебникари и одобрилата дейността 
им комисия са избрали тъкмо Нушич да представя своята литература, в коя-
то е нобелистът Иво Андрич. Най-любопитно би било да се провери в сръб-
ски учебници влиза ли Иван Вазов, създател на прекрасните „Песни за Маке-
дония“? Или ние както често-често правим, пак сме се раболепно престарали в 
свой собствен ущръб? Е ли незаменим Нушич за възпитанието на българчета, 
че друг подходящ творец не се намира?

А ето що казва Цочо Билярски в показателно озаглавения си предговор 
„Геноцид над българите в Македония“ към тоже показателно онадсловения 
„Македонски мартиролог“, Анико, 2005: „Допреди тридесетина години един от 
любимите писатели още от детските ми години беше сръбският писател Бра-
нислав Нушич. Нещо се скърши в мен и аз престанах да го чета, след като раз-
брах един не много известен факт от биографията му. А в ученическите си го-
дини четях и препрочитах неговата автобиография и фейлетони. Смял съм се 
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със сълзи с неговите комедийни герои, които толкова приличат на Ст. Л. Косто-
вите тарикати, хитреци и службогонци. След време прочетох и неговите разка-
зи на капрала и видях как големият писател страда за българските и сръбските 
жертви в резултат на крал Милановата авантюра в гърба на ликуващите бъл-
гари от Съединението.

Но сърцатият хуманист става сръбски окръжен управител в населената 
с българи Битоля през ноември 1912 г. На съвестта на този жизнерадостен 
сатирик лежат стотици избити и прогонени българи. Вероятно и днес има 
много хора, които обичат неговите книги, вероятно и досега той е също такъв 
голям писател, какъвто беше за мен преди тридесетина години. И до днес не-
говите красиви томчета стоят в моята библиотека. Никога не посъветвах деца-
та си да не четат Нушич и Казандзакис, а точно обратното. Исках да прочетат 
и сами открият това, което и аз научих, защото искам по-скоро да им се отво-
рят очите за историческата истина, искам да им помогна за това, както на мо-
ите, така и на децата на останалите българи. Не е нужно да мразим, но не бива 
и да забравяме имената на предците си, които оплодиха тази скъпа наша земя 
с кръвта си. 

Но аз книгите на Бранислав Нушич никога повече няма да разгърна“ (стр. 
8).

Кой иска да узнае по-отблизо какви са патила патили българите – с ок-
ръжното ръководство на самси Нушич  – из Вардарско, нека прочете „Ма-
кедония под сръбско иго 1913  – 1941“ от Стоян Г. Бояджиев, авторско из-
дание, без дата, София. Я го стори някой, я не, затуй привеждам нещичко 
от „Меморандум по повод езиковия спор“, Македонски научен институт, Со-
фия, 1997 г., та да е ясно за какви ужасии върви реч. „За близо 50 години бяха 
организирани 720 съдебни процеса, на които са произнесени над 200 смърт-
ни присъди, бяха убити без съд и присъда над 20 000 граждани, а повече от 
150 000 са минали през затворите и лагерите на Идризово, Голи оток и др., 
180 000 са принудени да напуснат страната и да търсят спасение в България 
и в други страни по света – само защото искаха да си останат българи.“ (стр. 
22). Нищичко ли от всичко туй не са чували авторките на въпросния учебник 
Матеева и Котова, рецензентката Стамена Димова, редакторката Ирен Иван-
чева, та са поднесли на децата ни тъкмо участник, и то не редови, в изстъп-
ления, предшествали с не по-малка свирепост горните? Не е ли редно първо 
кое-що да научиш преди други да учиш? Освен българското, кое министер-
ство на образованието обгрижва деца с творение на особа, провеждала из-
треблението на дедите им?

Но стига сме бърничкали из тия балкански кървища, я да видим нещо 
из ширния свят, белким се поучим как да постъпваме. „Еврейска енциклопе-
дия“ (Йерусалим, 1972), в статията „България“, казва: „Враждебното отноше-
ние към евреина е рядкост в българската книжнина, като класическата дра-
ма „Към пропаст“ (1910) от плодовития Иван Вазов е изключителен пример в 
това отношение. В тази пиеса, чието действие се развива през средновековие-
то, главната героиня царица Теодора е отговорна за поражението на царство-
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то ѝ. Образът на Теодора е вдъхновен от покръстената еврейка, чието първо-
начално име е Сара, за която българският цар Иван Александър се оженил в 
1335. Периодично от края на 19. век насам и особено през десетилетието на 
фашисткото управление (1934 – 1944) някои памфлетисти и журналисти са на-
сърчавали противосемитските настроения, но дейността им не се е радвала на 
голяма народна подкрепа“. Цялата важност на дядо Вазов в изящната ни сло-
весност е изчерпана с „плодовит“. Прилагателното едва ли е случайно избрано 
сред толкова други: единственото постижение на тоя творец е, видите ли, не-
говата плодовитост, явно разчита се на асоциативност, внимателно внушава-
ща който много пише, едва ли не през куп за грош сторва го. Впрочем евреите 
имат и други основания за недоволство спрямо патриарха Вазов. Стихотворе-
нието „Дизраели“ (1876), отнасящо се до уж несъществуващите кланета на Ап-
рилското въстание, завършва с: „О, Англио, защо ли днес / бездушен жид те 
управлява?“. Пък „Жидов гроб“ от стихосбирката „Легенди при Царевец“ е из-
градено върху факта, че западно от Велико Търново, в местността Картал баир, 
е заровен евреинът (Лазар Коен), отключил нощем портата на дотогава безус-
пешно обсаждания от турци престолен град и българите даже по Вазово време 
хвърляли камъни връз гроба на предателя.

Значи евреите бдително следят отношението на чужди интелектуалци към 
тях и не пропускат да го отбележат, а за нас, съдейки по радушния, меко речено, 
прием на Бранислав Нушич в официалното ни учебникарство, от което чака-
ме да създава у децата ни високи нравствени ценности, подразбираемо включ-
ващи национално достойнство, няма никакво значение дали някой замесен е в 
безсъмнено противобългарски деяния. Вечната и нерушима дружба с великия 
сръбски комедиограф и още по-велик шовинист я наследихме от тоталитарсо-
циализма, когато по коминтерновска принуда трябваше да си плюем на лицето 
и от българи да правим македонци. Слава Богу, ония мракобеснически времена 
отминаха и крайно време е учебникарите ни да влязат в час. За тяхно улеснение 
ще припомня, че никак случайно през тридесетте години на ХХ в. Нушичевите 
пиеси у нас са забранени: поради что?

Не с чуждоугодничене и низкопоклонство България ще заеме по-пред-
но място в света, каквото действително заслужава. Незатваряйки очи пред 
истината, ще станем добри граждани на Европейския съюз.

Забележка на изпращача:
И да се чудиш защо нашите театри играят овехтелите пиеси на този ав-

тор, след като в репертоара им днес липсват цели пластове?
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алманах • Ϛвета гора • 2016 99

Краси Алексиева

НИКОЛАЙ МАЙСТОРОВ –  
ОТ „БИТИЕ“ ПРЕЗ „АПОКАЛИПСИС“ ДО ЛЮБОВТА

Затворих болката – 
мълчах, 
не говорих – 
умрях предварително. 
......................................
Сърцето ми ореше ада на думите.
Дано успея да живея живота
със силата на раздраната обида… 

Николай Майсторов

За да рисува един художник това, което вече години твори Николай Май-
сторов, трябва да има две причини: или авторът мрази човеците, или страда 
заради тях. Друг път няма. Картините на Майсторов са вопли и заклинания и 
затова: омраза или страдание?

Аз знам, че е страдание, страдание по човека. Защото Николай е добър чо-
век, деликатен и нежен, много лесно раним и винаги чувствено отворен към 
света. И по своему обича човеците, именно чрез страданието ги обича. Отвъ-
тре много го боли и трябва да изкара навън, в образ и цвят, тази болка. 

Николай изобщо не щади себе си, не щади и другите и с правото на стра-
дащо обичащ творец хвърля зрителя във водовъртежа на жестоките човешки 
нрави и страсти. 

Не дай, Боже, обикновеният човек да пипне и надникне там, където Май-
сторов е влязъл целия. Не всеки му е дадено да изтърпи стълбите надолу и из-
лизането после, за да се разкаже.

Апокалипсисът е отварянето на ада, Битието е не по-малко трагично и ако 
Библията е книга за човека, то за Майсторов тя е неговият двигател за твор-
чество, неговото разчертаване на пътя, неговият катарзис.

И силно синтезираните, окрупнени и екстремални фигури и образи разч-
леняват картина по картина, рисунка по рисунка, графика по графика, битие-
то на човечеството и неговия апокалипсис. Колко труд и мъка стоят зад всяка 
голямоформатна картина, колко предварителни скици, рисунки с молив, пас-
тел, темпера в търсене на най-точния изказ. Какво ожесточено впиване в това, 
което трябва да бъде нарисувано. И всяка голяма картина е издишана като за 
последно.

В платната липсват каквато и да е пейзажна част, каквото и да е лирично 
отклонение. Композициите са съчленени от човеци в много едър план, с често 
приобщени към тях животни, които участват дейно в хорските събития. Няма 
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какво да усукваме. Човеците са грозни, страшни, в мъчителни, почти конвулс-
ни телесни позиции. Омиротворение има единствено при детските и животин-
ски фигури, които са изключително затрогващи в невинното си неразбиране на 
случващото се около тях. Лицата са недоизписани, адекватни на гротескното 
изобразяване с едри мазки на телата. Но когато на художника му трябва сил-
но внушение, той изписва очите на своите човеци. И според случая тези очи са 
като прожектори, или като бездни, като литании и молитви, или като късчета 
лед. Майсторов има дарбата и усета точно чрез очите да подчертае силови мо-
менти в картините, останалото е гърчът на телата. 

В конвулсиите на Битието и в изригването на Апокалипсиса не може да 
има хармония, идеализиране и мир. Повечето картини са като вулканични из-
бухвания и зрителят е в непрекъснат стрес – за това много допринася и голе-
мият формат. Тези картини те мачкат, задават ти тежки въпроси за отговори, 
които трудно можеш да намериш. Изведнъж се чувстваш виновен пред тях, не-
защитен от съвестта си. Иска ти се да избягаш, но стоиш като хипнотизиран и 
се местиш от картина към картина, търсиш изход и просветление, но Майсто-
ров ти праща Апокалипсиса. Всички прокоби, предсказания и доводи за Лошо-
то, което ние, човеците, правим и съсипваме и себе си и Природата, художни-
кът ни го дава в суров, безпощаден и жесток творчески изказ. Минал с душата 
си през Геената, той ни пита как спим спокойни.

Натоварването е драматично и не всеки ще издържи и ще се задържи пред 
платната. Но аз се питам как издържа творецът толкова години с тези образи в 
себе си!? Защото той има, в по-ранни дни и други теми и образи, които сътвори 
в литографии, рисунки и платна.

Майсторов често е прелъстен от самия себе си и тогава създава серия ав-
топортрети, които са като множество ключове към потайностите Николаеви, 
или като въпроси, които авторът задава сам на себе си, заставайки сам срещу 
себе си. Завърта калейдоскопа на Аз-а и ликът му, преекспониран в десетки къ-
сове, изтича с пясъка на времето му. Мигът на личния апокалипсис ще избе-
ре седемте образа на Аз-а, които, белязани от страданието, порока, омразата и 
любовта ще изнесат и последната битка за Душата. А художникът ще ги избъл-
ва върху платното, за да не го погълнат – Николай Майсторов, благословен или 
прокълнат да рисува Апокалипсиса, дори и собствения.

Или серията творби по стоте любовни сонети на Пабло Неруда, където 
авторът, като отколешен майстор на рисунката, доказва, че с една само линия 
може да създаде рисунъчна поезия, възпяваща по не по-малко внушителен на-
чин любовта и Ероса. Въздушна и деликатна, чувствена и страстна, мистериоз-
на и тайнствена, нежна и обичлива, пълна с фини нюанси и игриви рефрени, 
рисунъчната мисъл на художника пълнокръвно снове по хартията и създа-
ва един пълноценен храм на любовта. Там, където завършва словото, започва 
рисунката, силно обсебваща сетивата и създаваща копнежи и мечти за обич. 
Само един освободен от канони и предразсъдъци дух, какъвто е Николай Май-
сторов, може да създаде толкова свежа, витална и блестяща рисунка за велико-
то чудо на любовта.

Краси Алексиева • Николай Майсторов – от „Битие“през „Апокалипсис“...
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Има и цикъл литографии за Дон Кихот и неговите приключения, където 
много свежо, находчиво са изографисани основните моменти от великия ро-
ман на Сервантес. Или графиките по „Цветя на злото“ на Бодлер, в които вече 
се усещат мъчителни трепети (все още трепети, а не гърчове) в душата на тво-
реца.

Но всичко, което е творил, е сякаш дълга подготовка за това, което изриг-
ва след 2005 г., а именно голямоформатните му картини по Битие от Стария 
Завет и по Апокалипсис, показани в две, поразяващи зрителя изложби през 
2009 и 2014 г.

С тези си творби, Николай Майсторов прави един епифеномен, една сло-
мяваща сетивата и сърцата живописна регистрация на Злото, с мащаб, непо-
знат за нашето изобразително изкуство. Художник от световно ниво, авторът е 
един от най-некомерсиалните – в мисленето си – български автори. Той вина-
ги е обсебен от идеята, върху която работи (понякога 4 – 5 години), с такива се-
беотрицание и вглъбеност, че понякога излиза сякаш извън контекста на деня, 
извън времето, определено му като личен живот. Той гради своята абаносова 
кула повече по инстинкт, отколкото по разум. Определено са го дамгосали най-
тежките и мрачни изпълнения на човешката роля – грехопаденията, пороците 
и страстите ни. Но Майсторов рисува не кръговете на ада, а по-скоро пътеките 
на личните ни Голготи, а и след това...

Авторът има свои отношения с Бог и както е при всяка дълбока и истин-
ска обич, тези отношения са страстни, противоречиви и тайни. Религиозният 
Майсторов има и своите икони. Експресионистичният маниер на живописва-
не обрича всичко, до което се докосва четката на твореца, да звучи трескаво, 
тревожно, някъде определено екзалтирано и творбите изначално са заредени с 
напрежение, което не е леко за възприемане.

Боже, бди над тази душа, пълна с толкова печал, ярост и скръб.
А аз оставам тревожна – художникът не ми дава големи надежди.

P.S. Сега творецът работи върху голям цикъл картини на тема Любовта. 
От ада на Апокалипсиса към рая на Любовта – какъв размах на крилата! Дос-
тоен единствено за големите автори от ранга на маестро Майсторов.

2016-а, една година по-късно и изложбата на Майсторов за любовта „Сто 
живописни картини по сто сонета на Пабло Неруда“ е факт! Ето я надеждата!

Майсторов рисува любовта във всичките ѝ възможни позиции и аспекти, 
във всичките ѝ хармонии и дисхармонии, в цветност и безцветие, сладкия ѝ 
мед и безмилостна отрова. Той възпява нейното пълнолуние и ридае пред про-
пастното ѝ пропадане. Словото на Неруда действа на художника като афро-
дизиак: „Умирам от любов, защото те желая...“, „Гола, стройна си като житния 
клас...“, „... гърдите ти обичам, но и тази есен...“. Понякога го приема като нафо-
ра: „Ти цялата си хляб...“, „Ето ги хлябът, виното...“, „Ти си насъщния хляб на ду-
шата ми...“. Живописта е изповедална и крупните фигури и лица обемат цялото 
пространство на картините. Безкрайността на любовта е побрана майстор-

Краси Алексиева • Николай Майсторов – от „Битие“през „Апокалипсис“...
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ски рисувателно в границите на творбите и оттам чувствата експлодират вър-
ху зрителя и зашеметяват с бруталната сила на любовните възстановки. Май-
сторов рисува преди по време и след любовта. Също – любовното поражение, 
самотата на неслучилата се обич, раздялата, но естествено и върховенството 
на любовния акт. Отново – никакви детайли, само тела и лица. Често цялата 
картина е едно или две лица и ръце – нищо повече. И отново Майсторовите 
очи – молещи за любов, замрежени от нега или страдание, втренчени сякаш в 
небитието, потъмняли от страст или избистрени от нежност. Очи, поели функ-
цията на словесността. Избуялата телесност в картините е заквасена с маята на 
любовта и художникът е напрегнал цялата си сетивност на мъж и творец.

Вътрешно разкрепостен, но и крехък като дъх на цвете, разголващ се без-
гранично, но и морален в корените си, Николай дипли своята любовна живо-
писна сага като библейско чедо, с първична чистота и отговорност, като изпо-
ведален гърч на една душа, минала през Битието, изстрадала Апокалипсиса и 
постигнала Любовта. 

„Допрях ръка – до другата ръка, 
Усетих, че това е мостът...“

Н. М.

Краси Алексиева • Николай Майсторов – от „Битие“през „Апокалипсис“...
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Берк Вахер 
(1975)

Берк Вахер завършва Тартуския университет, специалност английски език и ли-
тература, специализира в Англия. Работи като преподавател в Тартуския универси-
тет, живее в град Тарту. Издава поезия, белетристика, пише литературна критика. 
Председател на Съюза на естонските писатели – отделение в град Тарту, от 2005 до 
2011 г. 

Принадлежи към групировката Ераконд – общество на приятели без обща естети-
ческа платформа, които се придържат към тезата да се привлече читателят, да се 
развива литературната критика, за пълноценен културен живот и съвместни изда-
ния.

* * *
синигер на моя прозорец
гушката бяла, коремче – жълто
поданик като нас
никой не ще го обикне
щом под прозореца вдигне глас
с глухи стени да воюва
с празноглави пънове
почуква, клъвва, мъдро
наднича вътре – що е това – 
шумотевица вдига – наужким 
неразбиращ нищо
с бялата гушка и жълто коремче 
почуква леко, гледа умно
не го харесват
но се примиряват 

еднаква ни е съдбата с него

Млади поети на Естония
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Дорис Карева 
(1958)

Дорис Карева е родена е в Талин, завършва германистика в Тартуския университет, 
от 1992 г. е генерален секретар на Естонски национален комитет, ЮНЕСКО. Носи-
телка на Награда за принос в културата (1993 и 2005), както и на други национални 
награди за литературно творчество. Шест нейни стихосбирки са преведени на много 
от европейските езици, участва в антологии с отделни стихотворения в превод на 
руски, унгарски, немски, френски, английски, гръцки, скандинавски и прибалтийски ези-
ци, полски, тайски и валийски. Превежда на естонски поезия, драматургия, есеистика. 
Пише есета, статии, обзори в областта на литературата, живописта, музиката и 
театъра. Член е на Съюза на естонските писатели. 

* * *
Всичко необходимо идва самичко при теб,
приело един или друг потаен образ.
Прозреш ли същността му,
ще бъде то само твое единствено.

Всичко, което желаеш, ще дойде при теб,
познаеш ли го, вече е частица от същността ти.

Дишай тогава, брой до десет.

Млади поети на Естония • Стихове
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Матхура 
(1973)

Маргус Латтик (Маthura) завършва английска филология в Тарту, специализира в 
Индия, работи като преводач и редактор в Швеция. Занимава се с литературна дей-
ност и живопис. Издал е четири сборника със стихотворения, преведени на английски, 
полски, фински и руски. Автор е на книга с приказки и CD песни, собствено изпълнение. 
Член е на Съюза на естонските писатели. 

ПРИСТАНИЩЕ В БЯЛО

Ухае на сол –
просветва умората на душата. 
Сенките приближават,
отнася ги надалеч вятърът.
Какво би написал сега
на равния жълт пясък?
Каквото и да е то,
утре заран ще бъде изтрито,
напълно изчезнало...

И любовта,
която бленувам сега, не носи утеха,
нито разум и сила,
дори близостта не усещам
от острата болка в душата...
И гаснат нежност и милост.

Единствено рибарските мрежи
са все тъй неизменни,
клопка за всяка тиха идилия
и за алената калина, 
оронила нежен плод
по жадната гръд на земята.

„Какво би станало, ако се устремим
към правилното русло на живота,
но иначе сме си все същите?“

Млади поети на Естония • Стихове
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Ааре Пилв 
(1976)

Ааре Пилв е завършил Тартуския университет по специалностите естонска ли-
тература, театроведение, семиотика. Научен сътрудник от 1999 г. в Литературния 
център „Мария Ундер и Фридеберт Туглас“. Автор на пет стихосбирки, превеждан на 
шведски, руски, английски, френски, финландски. Лауреат на ежегодната награда на 
Култууркапитал за литературна дейност за 2006 г. Превежда поезия и проза от руски 
език. Член на Съюза на естонските писатели. 

МОЕТО АЗ

към края на юли във Вилянди1 ливна дъжд,
летен и все пак предесенен дъжд,
разбрах го, притичах в стаята си
на горния етаж, отворих прозореца 
и легнах по корем на перваза –
о, да, истински южноестонски дъжд,
който ме радва сега; взрян в него
съзерцавам света от своя прозорец – дъждът
как шурти и шуми, разпилян на пръски
по листата на ябълката, благословен роден дъжд,
тъй естествен и лек, тъй елегантно се стели 
и пълни очите ми, виж ти,
аз съм „мечтателят на прозореца“
и осъзнавам прелестта,
големият смисъл на понятието прозорец;
но къде го из широкия свят,
само той ли привлича мечтателя,
устремил се към родно гнездо,
да приюти душата си.
Прозорецът в стаята – сам той
не привлича ни странника,
нито мечтата, но е прозорец към света,
ако всъщност имаш стая, а тя
си има прозорец, към който
приближаваш с миши стъпки и благодарен
отправяш жаден поглед към целта – мечтата своя
да подчиниш, да улучиш!

1 Град в Южна Естония. – Б. пр.
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на следващия ден намерих стихотворение,
писал съм го на 15-годишна възраст, не повече, 
с финал: „нощем елхата навежда клонки към мен
и пита: „защо си тук, а не там,
където би могъл да си?“ осъзнавам (не внезапно,
а напълно спокойно,
съвсем съгласен с въпроса), който издава,
че отразява мен самия, но не бива
да изтръпвам от него, да тъжа или
роня сълзи, защото се разплакваме неволно („защо,
наистина“) никога нищо не ни стига,
въпрос без въпросителен знак; да, така е, защото
въпросът не опира до личността, защото
елхата пита мен, клоните ѝ докосват въпросително 
пространството над главата ми, подведени от
гръмовния вятър – тия тъмнозелени вейки, също като
хвойната2, побеляла от хладна слана, уханна
и вечна загадка, но отчуждена, когато хората
налагат своето да са такива,
каквито са, унили под тежестта на въпросителната
„защо“, непосилна, но упорита; аз обаче
винаги съм живял в лоното на съмнението,
„но“-то – една стрела в лъка ми, неподвластна 
дори на тетивата му, като много други
преди да бръмнат, докато са още в колчана.

2 Хвойната е национален символ на Естония, дребно, непретенциозно иглолистно 
растение, но със здрава дървесина, която масово се използва в бита. – Б. пр.
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Трийн Соометс 
(1969)

Трийн Соометс е завършила естонска филология в Тартуския университет, автор 
на няколко поетични сборника (1991 – 2007), преведени на немски, английски, словенски, 
холандски, финландски, полски, шведски, португалски, унгарски, френски, румънски 
(антологии и периодика). Член е на Съюза на естонските писатели.

* * *
Изгорях до сива пепел,
но започвам отново
да руша облаци, да разкъсвам небето
и наистина е тъй интересно
да узнаеш всичко до дъното, над него и под него –
едно глупаче, насъбрало в шепа
пепел и звезден прах,
погълнали съществото ми отвън
и отвътре, винаги търсещо
онова зелено стъкълце,
което зарових в земята още като дете –
нали нищо не се губи в природата.

Млади поети на Естония • Стихове
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Fs 
(1971)

Fs (псевд. на Индрек Месикеп) завършва Тартуския университет по специалността 
„История на живописта“, работи като завеждащ отдел „Критика“ в литературно 
списание „Лооминг“, автор на три книги (1997, 2000, 2004), носител на наградата на 
Култууркапитал за най-добра стихосбирка на 2004 г., превеждан е на руски (2005) и 
на шведски език (2007). Отделни негови стихотворения са публикувани на английски, 
френски, немски, полски, финландски, литовски, латишки, шотландски. Негова стихо-
сбирка излиза и на български език през 2009 г. в превод на Здравко Кисьов под заглавие 
„fs“, изд. „Авангард Принт“, Русе. Член е на Съюза на естонските писатели.

* * *
прибрах се отново в града 
беше късно
уморен и духом и тялом
тръгнах болен
върлувах болен
завърнах се неоздравял
включих телевизора
някакъв филм предълъг
най-после свърши
започна друг
щеше ми се да стана
да го изключа
но съм заспал
разбуждам се към края на филма
стадионът претъпкан с хора
огромен
снайперист стреля наред
но аз съм си в леглото
не съм там не съм
а онзи стреля
точно така
улучва непременно
именно
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Юрген Роосте 
(1979)

Юрген Роосте завършва Талинския педагогически университет (днес Талински 
университет) специалността естонска филология. Работи като преподавател, ре-
дактор, съставител на помагала по естонски език. Понастоящем завежда Естонски 
институт в Хелзинки. Автор е на пет стихосбирки, носител на наградата „Бети 
Алвер“ за най-добър поетически дебют (1999) и наградата на Култууркапитал (2005). 
Превеждан е на латишки, финландски, шведски, норвежки, холандски, немски, чешки и 
английски. Член е на Съюза на естонските писатели.

3 ПРИНЦИПА НА ТЕМА ЧОВЕЩИНА

* 
човек ще съм през целите 24 часа 
стига да можех безплатно
да давам пари

*
дотегна ми да чакам маршрутка
идеалното опиянение за вечна любов
армагедон и катарзис

*
предай се заяко
човекът е венец на природата
няма място за други

*
на работа
желаят ме само ако имам
батерийки дурасел като онова зайче

а всъщност съм обикновено морско свинче

от което вкъщи изискват
да бъде усърден баща
като императорски пингвин

не мило синигерче с нежен клюн

но моето бедно сърце
пърха свободно
като луковица 
под пластове люспи

във вихъра на ураганния северняк
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Кивисилдник 
(1964)

Кивисилдник (псевд. на Свен Силдник) завършва Висша селскостопанска академия и 
по-късно журналистика в Тартуския университет. Работи като журналист в облас-
тта на рекламното дело, солист в музикална група Whaw Zaiks, Генерален секретар 
на Партия за национална независимост на Естония (Eesti Iseseisvuspartei). Издава кни-
ги (1989, 1990, 1991, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004), сборник избрани произведения 1984 – 
2004, т. първи (2004). Носител на наградата на списание „Лооминг“ (2004) и седмичник 
„Ареен“ (2004). Член на Съюза на естонските писатели.

*
човек обикновен
чете из вестниците
списъка на милиардерите

и си мисли
колко ли им е умът на тях
да оценят щастието и живота

защото
няма ни щастие, ни живот
за зверове, които

нанизаха на човека
и бедната му глава
тридесет

безутешни години на робство
принуда до без дъх
изтръгнали искрицата живот
на другите

няма ни щастие, ни огън
божествен, 
само едно вегетиране 

да 
тридесет
което е точно число
двадесет и пет плюс пет
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Ело Вийдинг 
(1974)

Ело Вийдинг е завършила естонски хуманитарен институт по специалност те-
атроведство. Работи като литератор и преводач на свободна практика. Издава сти-
хосбирки през 1990, 1993, 1995, 2002, 2003 г. и книга с белетристика през 1995 г. Нейни 
книги излизат в превод на финландски (2000) и на шведски (2004). Отделни стихотво-
рения са публикувани на английски, немски, руски и други езици. Член е на Съюза на 
естонските писатели.

МЪРТВА ЛИ Е ПОЕЗИЯТА

Той твърди, че поезията е мъртва.
Прелестта ѝ угасвала заедно
с неговото поколение.
Не, няма значение какво има предвид – 
нещо за душата,
например Класиците
по отрупаните лавици 
на супермаркетите.

Вярно е – поезията умира бързо.
Много по-скоро от една държава.
И от човека – много по-рано.
Дори от чудовищните супермаркети,
макар те да са всъщност безсмъртни.

Всичко, което не ни пълни очите,
редно е да погасне! Вдън земя
да се скрие. Без война,
без огън или бесило.
Да тъне в забрава,
да стене под подигравки.

Но той чувства,
чувства, че все пак е жив.
Ние вярваме, че е жив наистина.
Но ще си умре мърцина, макар
и без поезия.

Превод  
от естонски

Дора Янева-
Медникарова
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Николай Фенерски

МАРОДЕРИ

Тая история е една и съща, нищо че се развива веднъж в началото на двай-
сети век и втори път след точно сто години. Чудя се дали да почна от днешния 
вариант, или от предишния. Така или иначе ще ви се наложи да ги видите и две-
те в паралел, заявявам ви го директно, подтекст не търсете, защото ще вземе-
те да намерите някакъв, а аз тоя път не съм влагал абсолютно никакъв. Става 
дума за едно село. В него няма училище, няма здравна служба, тоест образова-
нието и здравеопазването са на високо лично ниво, обществото се състои от 
теб и комшията ти, с когото нямате шанс да сте в лоши отношения. Каквито и 
да са особеностите на характерите ви. Това село не е основното село в истории-
те, но има ли значение, когато селата вече си приличат толкова много. Можете 
да си представите, че селото е от северозападната, югоизточната, североизточ-
ната или някоя съвсем затънтена планинска част на нашите любими общи сто 
и единайсет хиляди квадратни километра Родина. В това село ние с моя ком-
шия понякога сядаме да пием вечер по едно, след като цял ден сме се занимава-
ли всеки със своите си неща.

Комшията, когото ще нарека с истинското му име Яни, често ми помага. 
Когато ми се счупи мотиката, той казва „Спокойно, сега ще го оправим“ и аз не 
бързам, защото знам, че в неговите ръце повредата ще бъде отстранена. Хва-
ща теслата, избива счупения сап, изнамира веднага един здрав, втъква го, на-
бива уплътнение от някакво желязо, а понякога и от някаква гума и мотиката 
или лопатата отново функционира напълно изправно. Винаги така казва – ча-
кай малко, не бързай. Той не бърза никога, когато очите се плашат от многото 
работа, ръцете не се плашат и работата потръгва. Той сега през есента обръща 
двора си, изкоренява оранжериите си с домати и чушки, подготвя ги за след-
ващата година. Аз се боря с един див двор, който си купих от един приятел, 
тук-там правя парчета от няколко квадратни метра, в които си засаждам най-
различни неща – две лозички, две ябълки, три ореха, леха ягоди, малко палми 
и бамбук, донесени от Грузия, една камелия и две-три фиданки дафинов лист. 
Повечето засадени през пролетта растения ми се хванаха, през лятото ги по-
ливах, а наоколо все още са много храсталаци и буренаци, но само очите ми се 
плашат, ръцете не.

Дворът ми има естествена зелена ограда от две страни, от третата страна 
са телените огради на летните съседи, които още не познавам, а от четвърта-
та е разграден, но съм запланирал да скова някакъв стобор, за да не влизат и 
да ми тъпчат насажденията разни неканени кози, крави и коне. В най-висока-
та му част наместих една малка каравана, в която живея понякога. През лято-
то по-често, а през есента и зимата по-рядко. Пускам си радио Хоризонт и слу-
шам народна музика, като напече ноемврийското слънце, се събличам гол до 



114 алманах • Ϛвета гора • 2016

кръста, хващам бела, казмата или правата лопата, каквото дойде и както си го 
назовавате, и работата спори. Като се изморя, сядам и почивам. Тогава до кра-
ката ми идва моето весело малко дворно кученце и почва да маха с опашка. За 
дъщеря ми съм направил люлка и съм я вързал в клоните на клена, който е в 
единия ъгъл на двора.

И комшията оня ден ми разказа едната от историите, докато седяхме ве-
черта в неговата лятна кухня. Той разказва много истории. Всичките са инте-
ресни. Бяхме му отишли на гости с щерка ми, тя ни слушаше и понеже не раз-
бираше някои думи, разказите се разклоняваха, за да ѝ обясним значението им. 
Яни е роден малко преди средата на двадесети век в едно недалечно село. Бил 
най-малкият от петте деца в семейството на стария овчар. Попитах го кога е ро-
ден баща му, отговори, че това по официални данни е станало през 1903 година, 
но в разговори татко му обяснявал как след Балканската война през 1912 – 1913 
ходили с негов приятел в съседно турско село да мародерстват. На 9 години не 
можеш да ходиш да мародерстваш, значи баща му бил 16–17-годишен тогава, 
което измества датата му на раждане някъде в края на 19. век. И тук се наложи 
Яни да направи отклонение, за да обясни на моето момиченце какво означава 
тая дума – мародерстване. Когато някой умре на война и тялото му е някъде 
непогребано, ти минеш покрай него и видиш, че на краката си той има хубави 
здрави обувки, а твоите галоши са пробити, му ги взимаш, защото на него и без 
друго не му трябват. По време на война мародерството е престъпление, но кол-
ко често вършим престъпления в някой смисъл, а в другия действието ни не 
е престъпно – опитваме се да обясним това. Понякога обстоятелствата са по-
красноречиви от всякакви закони. В селото на Яни хората били бедни, но и да 
не били съвсем бедни, грехота било да оставят стоката на бежанците да отиде 
зян. И баща му с приятеля си отишли в опустялото село с каруцата и натовари-
ли, каквото могат от напуснатите къщи – покъщнина, кози, кокошки. И гъски. 
Натоварили едно кюме гъски, откарали си ги в своето село. Пуснали гъските в 
двора си. Те се поразходили, както били ошашавени от пътуването, да се освес-
тят малко. И след час почнали да се засилват в опит да излетят. Гъските политат 
с много засилка. Накрая успели цялото ято да се вдигнат във въздуха, направи-
ли няколко обиколки над къщата, за да се ориентират. И отлетели. Отишли си 
в своето село и в своя си двор.

През цялото време, докато Яни разказваше, си припомнях моето мародер-
ство. Може би става дума за същите села или за други, съвсем близки до оне-
зи от неговия разказ. Обади ми се преди година шефката на археологическия 
музея от едно малко близко градче, приятели сме и често ги навестявам, оби-
чам да гледам какво са изкопали от поредния дълбок пласт и за какво свиде-
телстват находките им – керамика, кости, неща, оставени от някогашните хора. 
Хора като нас. Обади ми се и предложи да обиколим с автомобили няколко из-
оставени села, недалече от границата. Села, останали без нито един жив селя-
нин в тях. В старите къщи може да се намерят ценни предмети, които е тъпо да 
оставим да се изгубят. Станове, маслобойни инструменти, шейни за рязане на 
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слама, менци и котли, качемилки, юлари, дървени корита, паламарки, сърпове, 
дараци за вълна, вретена за предене, понякога и стара пушка или каквото още 
може да ни разкаже за труда и ежедневието на едни хора, чиито души вече са 
извън телата им.

Как отидохме и кои бяхме и как едно от нашите момчета се страхуваше от 
духовете в старите къщи сигурно си е цял отделен разказ, знам ли и аз. Но на-
трапливото усещане за мародерството и повтарянето му през разказа на Яни 
не ми даваше мира. В една от ония много стари селски къщи видях нещо, от 
което никой не се поинтересува и което щеше да си остане там завинаги или 
докато руините не го погребат. Снимка на мъж и жена, един до друг, с ония дре-
хи от началото на миналия век, чернобяла, с печат долу вдясно от фотостудио-
то, където е направена. Във всички такива снимки от онези времена хората гле-
дат несвойствено и съм се чудел дали е в резултат от примитивната техника за 
снимане, или е от страха на хората от това нещо, което запечатва образите им 
за векове напред. И което краде душите им, според индианските вярвания. И за 
да си пазят душите, те си слагат една безразлична физиономия. Но тази снимка 
беше различна. И затова я взех със себе си. Около четиресетгодишният човек 
притежаваше зрелостта на шейсетгодишен, а в очите на съпругата му се чете-
ше вярност и твърдост, с които може да се преодолее абсолютно всичко, което 
съдбата поднесе. Красиви хора. Като издялани от бял камък.

Взех снимката със себе си и я прибрах в архивите си. Така ми се стори, че 
трябва да направя. Но когато Яни ми разказа за завръщането на гъските, се за-
мислих дали съм постъпил правилно, дали душите на този мъж и тая жена не 
се завръщат там в онова селце и в онази къщица винаги, където и да се намират 
и където и да ги е отвял вятърът. Там, обратно, в пустото село, при образите им 
от едно отминало, тежко и красиво време.

Николай Фенерски • Мародери
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IN MEMORIAM

 Цветан Тодоров 

(1939 – 2017)
Световноизвестният българ-

ския философ, литературовед и 
критик Цветан Тодоров почина в 
Париж. Той бе смятан и за един от 
най-големите съвременни литера-
турни теоретици. Цветан Тодоров 
е роден на 1 март 1939  г. в София. 
Негов баща е известният библиог-
раф професор Тодор Боров, а дядо 
по майчина линия  – обществени-
кът Иван Пеев-Плачков. Брат му, 
професор Иван Тодоров, е известен 
физик. Цветан Тодоров завършва гимназия в столицата и учи български език и лите-
ратура в Софийския университет. През 1963 г. като стипендиант заминава за Париж. 

През 1966 г. защитава докторска дисертация на тема „Литература и означаване“ 
под ръководството на Ролан Барт. Извежда на преден план тезата, че поетиката – 
това са специфичните езикови условия за създаване и означаване на художествения 
текст. От 1987 г. ръководи Центъра за изследване на изкуствата и езиците към Френ-
ския национален център за научни изследвания, където работи от 1968 г. Цветан То-
доров е известен на първо място като литературен критик и теоретик, неговите 
философски рефлексии за самоопределянето са от голямо значение за антропологията 
и социологията. Въпросът за собствената и чуждата културна идентичност е една 
от важните теми в дебатите на съвременната антропология. Книгите на Цветан 
Тодоров, писани на френски, се превеждат в България след 1984 г. 

Цветан Тодоров

ДУМИ ЗА МАРТИН ХАЙДЕГЕР –  
МИСЛИТЕЛЯТ ОТ КРАЯ НА НОЩТА

Ако от философските книги се интересуват преди всичко философите, то е, 
защото тези съчинения са твърде далече от света на обикновените хора. Но през 
един от последните литературни салони имаше едно щастливо изключение – 
всички погледи бяха приковани към личността и делото на германеца Мартин 
Хайдегер. В центъра бе книгата „Хайдегер и нацизмът“ от Виктор Фариа.
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Фактите, разбира се, са ясни и неоспорими: прочутият немски мислител 
е бил нацист – повече или по-малко активен през периода 1933 – 1945 година. 
Това не би било толкова шокиращо (милиони германци, а и не само германци, 
бяха нацисти), ако Мартин Хайдегер все пак не беше един от най-влиятелните 
философи на нашето време – може би най-влиятелният в днешна Франция. И 
още нещо: каква е била връзката между политическото присъствие на Мартин 
Хайдегер и неговата философия?

Засега този въпрос не е получавал истински отговор. От една страна, не-
говите врагове, които го ненавиждаха, а всъщност не го познаваха и бяха гото-
ви да приравнят философията му с идеологията на нацизма. Затова защитата 
трябваше да възприеме една от следните стратегии: а) да отрече изцяло про-
блеми, тук поставени на точен и в същото време емоционален език, непремен-
но етичен, б) да ги признае, но да не приеме връзката им с творчеството му, в) 
да признае само част от философията му – не лично неговата, а онази, която е 
наследил от класиците. 

В този контекст, наскоро излязлата книга на двамата френски автори Люк 
Фери и Ален Рьоно (изд. „Галимар“, Париж) е наистина новаторска. За първи 
път поведението на Мартин Хайдегер е разгледано в пряка връзка с мисленето 
му – философията и политиката тук не ни дават истинските отговори. Според 
него човешките същества не са роби и могат да действат свободно и свободно 
да изявяват своята воля. Освен това хуманизмът е универсален, всемирен: той 
потвърждава принадлежността на всеки от нас към единния човешки род, без 
да се разделя той на нации и класи. Това е дълбокият смисъл на двете прочути 
думи „свобода“ и „равенство“, които разтърсиха света преди две столетия и по-
ложиха основите на днешните модерни демокрации на ХХ век. 

Какъв всъщност е отговорът на Фери и Рьоно? Като изходна точка два-
мата автори вземат връзката между философията и политиката, която сама по 
себе си, не е нито толкова важна, нито толкова интересна. И все пак, има някои 
неща, над които си струва да се замислим. Нашите демократични институции 
съдържат в себе си определена философия, която наричаме хуманизъм. 

Що се отнася до Мартин Хайдегер – той винаги е бил противник на хума-
низма, противопоставял е „спокойствието“ на „свободната воля“, фаворизирал 
е национализма за сметка на идеалите на Всемира. Винаги е бил резервиран и 
дори неприязнено настроен към демократичните ценности – и преди, а и след 
ангажиментите си към нацизма. 

Но означава ли това, че сега трябва да осъдим изцяло неговата филосо-
фия и да я отречем изцяло? Разбира се, че не! Хайдегер има право да критикува 
ексцесите на модерния свят, тоталното му технизиране, опасността от опитите 
за подчиняването на природата, безумието на ядрените експерименти, генните 
манипулации с човека и животните и всички други вредни действия. 

Интересно е да узнаем гледната точка, от която са осъществени анализи-
те в тази книга. Като откриват дискусията, Фери и Рьоно скицират типология-
та на повечето от модерните критически теории. Към тази на Хайдегер доба-
вят марксистката, която щедро ни обещаваше „светлото бъдеще“. Тук трябва да 
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припомним, че за сталинистите демокрацията („буржоазната“) беше равна на 
фашизма. Но дълбоко ненавижданият от тях Мартин Хайдегер мислеше доста 
по-богато, по-дълбоко и нюансирано. Той отлично познаваше и либералната 
идея, и постулатите на комунизма, чиято смърт предвиди, но за съжаление, не 
успя да дочака. 

Превод  
от френски

Огнян 
Стамболиев

In Memoriam • Цветан Тодоров. Думи за Хайдегер – мислителят от края на нощта

„Битието – жертвоприношението.“ • Худ. Николай Майсторов
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Цветан Тодоров

КАКВО МОЖЕ ЛИТЕРАТУРАТА1

На този голям въпрос ми се ще да отговоря – много. Тя може да ни пода-
де ръка, когато сме дълбоко потиснати, да ни отведе към други човешки съще-
ства, да ни помогне да вникнем по-добре в света и да ни научи да живеем. Раз-
бира се, тя не е преди всичко терапевтична психотехника; разкривайки света, 
тя може и да промени всеки от нас отвътре.

ЛИТЕРАТУРАТА би играла жизнено важна роля при условие, че я възпри-
емаме в широкия и пълен смисъл, който е преобладавал в Европа до края на 
ХІХ век, а днес е маргинализиран за сметка на едно твърде стеснено разбиране. 
Обикновеният читател, който все още се опитва да осмисли живота си посред-
ством творбите, е по-прав от професорите, критиците и писателите, които му 
казват, че литературата говори единствено за себе си или че от нея лъха само 
отчаяние. Ако не беше той прав, литературата скоро би била обречена на гибел.

Подобно на философията и на хуманитарните науки, литературата мисли 
и дава познание за душевния и обществения свят, в който живеем. Реалността, 
която литературата се стреми да разбере, е чисто и просто човешкият опит: ли-
тературата е първата хуманитарна наука. Ето защо можем да кажем, че Данте 
или Сервантес ни разкриват човешката природа поне колкото най-големите 
социолози и психолози, пък и между тези два вида познание няма несъвмес-
тимост. Такава е общата характеристика на литературата, но тя има и своите 
специфики.

Като начало бихме могли да ги доловим посредством опозицията частно/
общо, индивидуално/общочовешко. Под формата на поетичното слово или на 
разказа литературата споделя лично преживяното, докато философията бора-
ви с понятия. Първата е обърната към богатството и разнообразието на пре-
живяното, втората е насочена към абстрактното, което ѝ позволява да фор-
мулира общи закономерности. Затова един художествен текст е сравнително 
лесен за възприемане. Идиот от Достоевски може да бъде четен и разбиран от 
безброй читатели от различни епохи и култури; философският коментар на съ-
щия този роман или на тази тема ще бъде достъпен само за малцина, които са 
свикнали с подобни текстове. За онези, които ги разбират, разсъжденията на 
философа ще имат предимството на недвусмислени твърдения, докато пери-
петиите около героите на романа или поетическите метафори се поддават на 
множество тълкувания.

1 Встъпителен доклад по време на дебат, организиран на 11 декември 2007 г. в Париж 
от Сената на Франция по инициатива на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
(ПАСЕ), с участието на парламентаристи, литературни критици, писатели и преводачи от 
редица европейски страни.
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Изобразявайки предмет, събитие или характер, писателят не налага ня-
каква теза, а подтиква читателя да формулира своята: той по-скоро предлага, 
отколкото налага, насърчава читателя да се чувства по-свободен и да стане по-
активен. Посредством въздействащото слово, разказите, примерите и частните 
случаи, художествената творба разчупва смисъла, задвижва способностите ни 
за символно интерпретиране и асоциации, поражда движение, чиито ударни 
вълни продължават дълго време и след първоначалния тласък.

Всеки от нас непрекъснато е потопен в някаква целокупност от слова, кои-
то ни изглеждат като напълно очевидни и общоприети. Това са общите места 
на дадена епоха, мисловните навици, баналностите и стереотипите, които мо-
жем също да наречем „господстваща идеология“ или предразсъдъци. От Про-
свещението насам ние смятаме, че човешкото същество е призвано да се научи 
да мисли самостоятелно, вместо да се задоволява с готови възгледи. Как обаче 
да постигнем това? В Емил Русо нарича този процес на усвояване с израза „от-
рицателно възпитание“ и внушава да държим подрастващите далече от книги-
те, за да не се изкушават те да следват чуждото мнение. Но бихме могли да раз-
съждаваме и другояче. Готовите истини, особено днес, не се нуждаят от книги, 
за да проникнат в младежкото съзнание: телевизията вече е минала оттам! За 
сметка на това книгите, които младият човек усвоява, могат да му помогнат 
да се отърси от заблудите и да освободи духа си. В това отношение литерату-
рата би могла да изиграе важна роля: за разлика от религиозното, моралното 
или политическото слово, тя не формулира някаква система от предписания; 
ето защо е неподвластна на цензурирането, упражнявано над специално фор-
мулираните тези. Неприятните истини – както за цялото човечество, така и за 
нас – имат по-голям шанс да бъдат изречени в художествената творба, откол-
кото във философско или научно съчинение.

Ето защо можем да кажем, че граница дели аргументативния текст не 
просто от художествената измислица, а от всеки вид слово, фикционално или 
действително, което описва единичен човешки свят, различен от този на су-
бекта: тук историкът, етнографът, журналистът са от страната на романиста. 
Всички те участват в това, което в прочутата глава от Критика на способнос-
тта за съждение Кант смята като задължителна стъпка към един общоприет 
смисъл, тоест към пълноценната ни изява като човешки същества: да мислиш, 
като се поставиш на мястото на всяко друго човешко същество. Посредством 
мисленето и чувстването от гледна точка на другите, реални хора или лите-
ратурни герои – това единствено средство да се стремим към общочовешко-
то, – ние можем да изпълним своето предназначение. Затова следва всячески 
да насърчаваме четенето, включително на книги, към които професионални-
ят критик се отнася с пренебрежение, та дори и с презрение, като се започне 
от Тримата мускетари и се стигне до Хари Потър: тези популярни романи не 
само са накарали да четат милиони младежи, но са им позволили да си изгра-
дят един пръв цялостен образ за света, който следващите четива – можем да 
бъдем спокойни – ще нюансират и усложнят.

Цветан Тодоров • Какво може литературата
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Тук литературата трябва да се разбира в широк смисъл, като не се забра-
вят исторически подвижните граници на това понятие. Тъй че нека не приема-
ме като безапелационна истина малко остарелите аксиоми на късните роман-
тици, според които блясъкът на поезията няма нищо общо със сивотата на „ 
универсалния репортаж“, плод на обикновения език. Това че признаваме до-
бродетелите на литературата не ни задължава да смятаме, че истинският жи-
вот е в литературата или пък че всичко на този свят го има, за да се превър-
не в книга – догма, коя то би изключила от „истинския живот“ три четвърти от 
човечеството.

Както виждаме, става дума за далеч по-голяма амбиция от онова, което 
предлага школското образование. Впрочем промените, които предполага тя, 
биха имали непосредствено въздействие. Доколкото предмет на литературата 
е самата човешка природа, онзи, който я чете и разбира, ще стане не специа-
лист по литературен анализ, а познавач на човешкото същество. Какво по-до-
бро въведение в разбирането на поведението и чувствата на хората би могло да 
има от това да се потопим в творчеството на големите писатели, които от хи-
лядолетия са се посветили на тази цел? И каква по-добра подготовка да препо-
ръчаме за многобройните професии, свързани с човешките взаимоотношения, 
с индивидуалното и груповото поведение? Ако именно така разбираме лите-
ратурата и я преподаваме в тази посока, тя ще бъде от изключителна полза за 
бъдещия студент по право или по политически науки, за бъдещия социален 
работник или психотерапевт, за бъдещия историк или социолог. Ако имаме за 
учители Шекспир и Софокъл, Достоевски и Пруст, ние ще се радваме на едно 
наистина изключително познание. И как не си даваме сметка, че бъдещият ле-
кар ще научи с оглед на своята професия повече от тези учители, отколкото от 
конкурсите по математика, които днес са от съдбоносно значение за него? Така 
изучаването на литературата ще си възвърне мястото в лоното на хуманитари-
стиката, редом до историята и философията, доколкото всички тези дисципли-
ни развиват мисленето посредством изучаването на миналото, изградено от 
творби, учения, политически събития и социални промени, от живота както 
на цели народи, така и на отделни хора.

Ако насочим преподаването на литература към тези цели, а не просто за 
възпроизвеждане на учители по литература, няма да бъде трудно да се постиг-
не съгласие относно неговия дух: творбите от миналото следва да участват в 
големия диалог между хората, който се води, откакто свят светува и в който 
участва всеки от нас. Именно в това безкрайно общуване, превъзмогващо прос-
транството и времето, се утвърждава общочовешкото значение на литера-
турата, пише големият историк на литературата Пол Бенишу.

Ако трябва днес да отговоря защо обичам литературата, бих казал най-
спонтанно: защото тя ми помага да живея. Вече не искам от нея толкова, кол-
кото на младини, а именно да ми спестява евентуалните рани от срещите с ре-
ални хора; тя не толкова замества преживяното, колкото ми разкрива светове, 
които са негово продължение и донякъде обяснение. И сигурно не съм един-
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ствен, който гледа на нея така. По-наситена, по-красноречива от всекидневи-
ето, но не коренно различна от него, литературата разширява нашия кръго-
зор, подтиква ни да изграждаме други възгледи за света и неговото устройство. 
Всички ние сме плод на онова, което ни дават другите човешки същества: на 
първо място родителите, а после и другите близки; литературата открива без-
крайни възможности за взаимодействие с другите, като по този начин ни обо-
гатява неимоверно. Тя ни дарява с незаменими усещания, от които реалният 
свят става по-смислен и по-красив. Литературата съвсем не е просто удоволст-
вие или развлечение за образовани хора. Тя позволява на всеки да се реализира 
като човешко същество.

Европейският континент носи името на една девойка, Европа, която била 
похитена от преобразения като бик Зевс и изоставена на остров Крит, където 
родила трима синове. Ала Херодот разказва една много по-реалистична версия 
на легендата. Според него Европа, дъщеря на Агенор, цар на Финикия (страна, 
намираща се на територията на днешен Ливан), била отвлечена не от бог, а от 
съвсем обикновени хора  – критски гърци. Впоследствие нейното потомство 
положило началото на царска династия. Тъй че една азиатка, заселила се на 
средиземноморски остров, дава името на континента. То в а име като че ли от-
край време предначертава двойното призвание на континента. Негова ембле-
ма става една дваж маргинална жена: тя е от чужд произход, пришълка, невол-
на имигрантка; и живее в покрайнините на един остров, далеч от централните 
земи. Критяни я правят своя царица; европейците – свой символ. Множестве-
ният произход, отварянето към другите са се утвърдили като основна черта и 
изграждат спецификата на европейската литература. Ние, възрастните, трябва 
да предадем на новите поколения това крехко наследство.

В. „Монд Дипломатик“, април 2008 г. 
(онлайн издание, българска редакция) 

Превод  
от френски

Стоян  
Атанасов
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МНОГОЗВУЧНАТА УНГАРСКА ЛИРА

Изкушавах се да назова уводните си думи „Унгарски букет“, защото авторите, 
чиито творби предлагам на вниманието на българските читатели, създават усеща-
нето за многообразие от аромати. От титаничния Шандор Петьофи, през умъдре-
ния Дюла Ийеш, нежния лирик Льоринц Сабо, майстора на ювелирното слово 
Шандор Вьорьош до изненадващия със своята необичайна метафоричност Фе-
ренц Юхас.

Едва ли мога да прибавя нещо ново към казаното вече за барда на Унгарската 
революция от 1848 г. Петьофи. Словото му очарова, завладява, покорява. Подбрах 
такива негови стихове, които да покажат не само непримиримия му дух на бунтар, 
но и влюбения мъж, предания син, истинския унгарец, чиито корени пият сокове 
от родната земя.

Дюла Ийеш напомня на древногръцки философ, който с епичен размах пре-
творява съзерцанията и размишленията си в слово. Той се е докоснал до България 
и българското и е обикнал отечеството ни, бил е спечелен завинаги от топлотата и 
човечността на непознати хора, попивал е с жадни очи прелестта на Велико Тър-
ново.

Подбрах от разностранното творчество на Льоринц Сабо преди всичко сти-
хове, в които се усеща усетът му за природата, и любовни изповеди, защото него-
вото умение да предаде и най-деликатните нюанси на преживяването е изключи-
телно. Еротичните моменти са толкова изящни, че извисяват душата и изтръгват 
от нея въздишка като при среща с прекрасното.

У Шандор Вьорьош има нещо лилиевско. Това е поет, който усеща с всички-
те фибри на сърцето си въздействието на думите, магията на звукосъчетанията. 
Своеобразна тъга пронизва стиховете му. До каквото и да се докосне, то придоби-
ва неочаквана прелест. Това не намалява дълбочината на мисълта, а само я прави 
по-всеобхватна.

А Ференц Юхас изненадва, стъписва, поразява. В първия момент читателят 
сякаш отказва да приеме цялата необичайност на неговата чувствителност, но про-
никвайки в същината на творбите му, усеща дъха на новото, което обогатява и раз-
ширява нашия духовен хоризонт.

Това са представители на различни епохи, поколения, направления. Високо 
ценени като жалони в родната си литература, те не само оставят трайни следи в 
нейната история, но и до днес са четени и обичани. Всеки звучи със свой неповто-
рим глас, всеки е добавил аромат към унгарския букет на изящното слово.

Да се насладим на думите – великия дар на боговете, даден единствено на нас, 
хората. 

Иванка Павлова

УНГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА У НАС.  
УНГАРЦИТЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ
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Шандор Петьофи 
(1823 – 1849)

КОЯ ДЕВОЙКА МОЖЕ КАТО ТЕБЕ…

Коя девойка може като тебе
с духа ми волен да витае;
освен мен кой така ще съумее
сърцето ти да опознае?
В деня на сътворението още
един за друг сме отредени.
Душите ни човек не би разлъчил –
от Бога са съединени.

Замахва користта към нас отново
с оръжието си ръждиво.
На любовта ни пръчката вълшебна
спокойно удара отбива.
О, любовта е храбра и от нея
мнозина биват победени.
Душите ни човек не би разлъчил -
от Бога са съединени.

Изгаряща е любовта, която
ни свързва, о момиче мое,
и ако имам белег на сърцето,
от пламъка любовен той е.
 Прекрасен огън, за олтар достоен.
Да коленичим преклонени.
Душите ни човек не би разлъчил –
от Бога са съединени.

Мой хубав ангел, твой съм, ти си моя.
С любов възвишена, голяма
ще извървим през рози и през тръни
живота си докрая двама.
Тъга и радост приживе делили,
ще станем прах неразделени.
Душите ни човек не би разлъчил –
от Бога са съединени.

Унгарската литература и култура у нас• Поезия
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Льоринц Сабо 
(1900 – 1957)

КАРУЦА СЪС СЕНО

Каруца със сено премина нощем
в града, по улиците ни, под бяла
обилна лунна светлина. Как само
къщята се проточваха в редици
и как се вслушваха, а поломени
въздишаха крайпътните дървета.
Каруца със сено в града премина.
Дойде и продължи сред сладък мирис,
разнасящ се от нея; в светлината
потъваше, изплуваше отново
и ми разказваше – на мене само!
Донесе ми щурци и месечина,
ливада, рунтаво овчарско куче,
широкогърла песен на жътвари,
на селянките мургавата кожа,
плуга, ведрата, циганските песни
и гъгнещата гайда. Тъй ми върна
отдавнашните спомени. В очите
на биковете като сажди черни
донесе силно слънце, дъжд пороен
и хълмове, от него осветени,
труда жесток и силата – онази
сурова издръжливост на човека!
Обратно тя сега ми върна всичко
в нощта, в града, заспал мъртвешки сякаш.
И слушах развълнуван как край мене
растат дърветата, а в далнината
като че ли върху гигантско тяло
сред върхове в съня си древен диша
сам богът дъбочел на планините.

Унгарската литература и култура у нас• Поезия
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Дюла Ийеш 
(1902 – 1983)

ИЗТОЧНО УТРО
  
  (в Търново)

Пещта към улицата паст отваря –
току-що е извадил хляб хлебарят;
като пред залез, като в зимен ден
са дълги сенките; на жмичка с мен
играе слънцето и ме заплюва;
че става по-широка, ми се струва,
нагоре всяка къща – с нея там
допира се пресечката невям;
различията малко затрудняват,
но тъкмо те известност тук придават.
Щастлив обхождам този град пешком –
като че ли съм в своя роден дом.
Отваря се до плочника вратата,
спят търновчани в двойните кревати
и само малки групички жени
се сбират до чешмите отстрани.
Изолда също ли е тук? Оназ,
която бъбри с нежния си глас,
дордето пълни менците водата?
След туй с кобилици на рамената
ще си отидат. Сякаш съм в Лион
преди пет века или своя трон
крал Калман Кьонвеш е получил вече.
Лепи един мъж нещо недалече.
Възвание ли? Не, а некролог.
Днес най-добрата майка в гроб
дълбок ще погребат – добрата баба Мара.
Подир ковчега на жената стара,
да бях роден тук, тръгнал бих тогаз.
Сънувам ли, че съм от Пеща аз?
Съвсем доскоро празен бе пазарът.
Задават се с товар катър, магаре.
Вървя край турски къщи със дувар,
живота мъкна, сложил ми самар.
Прозорец със решетка се отваря –
брадата си пред него бръсне старец.

Унгарската литература и култура у нас• Поезия
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От непознатото опиянен,
подсвирвайки си, крача този ден.
Като пиян, от алкохол замаян,
напред през времето се взирам. Зная,
след седмица ще бъда вкъщи. Сам
ще си представям Търново и там:
кози, кокошки, горе от тавана
един петел ме буди заран рано;
тук да живеех, като момък смел
аз Мара или Люба бих си взел;
далечен тропот на каруца, ето,
препускат в тръс на татко ми конете...
От прежни спомени съм упоен,
зора! Светът се удвои за мен. 
Ти онтология си и напитка,
поле си за идеи и за битки.
На Патриарха лобната скала
е тук; огрява градове, села
тогавашното слънце и нещата
стократно се повтарят – от съдбата
човек е сътворен неповторим.
Сандали, куп котли, покрити с дим -
на двор приличат улиците тука.
На обущаря с „Добър ден!“ почуквам,
за да съм българин. Подпрял врати,
работи адвокатът вън почти.
Защо е гледката така прекрасна?
Светът е част, а цяло само аз съм.
Изпълнен съм и с радост, и с печал:
отивам си, а малко съм видял.
Боли сърцето. Близката разлъка
е като за жена родилна мъка.
Но тананикайки си, да вървим
нататък, сякаш сме в Париж и Рим.
На бъдещето си една родина
  оставям, а водата
все тече.
  Тя някога отнесла Балдуина -
сега сърцето ми ще отвлече.
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128 алманах • Ϛвета гора • 2016

Шандор Вьорьош 
(1913 – 1989)

СЛЕПИЯТ

Какъв ли е белият цвят?
Като гладко стъкло на прозорец,
когато прекарам по него ръка.

А синьото как ли изглежда?
Като музика, отдалеч долетяла,
която изпълва ушите ми нежно.

А лилавото?
С вкус на сладкиш, на анасон може би е,
като мискет или ванилия.

А жълтото?
Като весело крякане
на малките патета в селския двор.

Кафявото?
Като буца пръст в нива – 
убива на хълбока, ако помръдна.

Зеленото?
То е уханно поле,
което с живот ме облъхва.

Ами червеният цвят?
Като болка в плътта ми,
която пронизва дълбоко.

А черното?
Оглушителна тишина
без ритъм и без мелодия.

Унгарската литература и култура у нас• Поезия
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Ференц Юхас 
(1928 – 2015)

ЗЛАТО

Опипва редкия си кок жената,
подир това високо се изсмива,
в разтворените мръсни длани
лъжица слага тя и хляб.

И много мършави вратлета,
подобно рози над вода,
над вдигащия пàра съд се свеждат,
нослета алени се къпят в аромат.

И докато блестят звездите на очите им
в мъглата-пàра, като десет различни свята
долу, в супата,
златисти кръгове се гонят.

Унгарската литература и култура у нас• Поезия
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Янош Аран
200 години от рождението му

Янош Аран е роден на 2 март 1817  г. в калви-
нистко семейство на обедняващ благородник в 
Салонта, днешна Румъния. Още в детството си 
написва първите си стихотворения на унгарски и 
латински, който изучил съвършено. За да посрещне 
семейните нужди, още 14-годишен Янош Аран ста-
ва помощник учител. През 1833 г. Аран постъпва в 
Реформаторския колеж в Дебрецен, където изучава 
древногръцки, немски и френски езици, но внезапно 
напуска студентската скамейка и се присъединява 
към пътуваща актьорска трупа. По-късно научава 
английски и работи като нотариус. Литературни-
ят успех го навестява през 1846 г., когато публикува 
първото си поетическо произведение „Изгубената 
конституция“. Същата година завършва и най-из-
вестния си епос „Толди“, за който получава премия-
та на общество Кишфалуди. Епосът му за народния 
герой Миклош Толди способства за израстване на националното самосъзнание на ун-
гарците. По време на революцията 1848 – 1849 се сприятелява с Петьофи и създава 
няколко патриотични стихотворения и балади. След краха на революцията известно 
време Аран е принуден да се укрива. Връща се в Будапеща и през 1867 получава акаде-
мичната награда „Надашди“ за историческата си поема „Смъртта на Буда“, посве-
тена на брата на хунския предводител Атила. По-късно Аран е избран за пожизнен 
секретар на Унгарската академия на науките. През 1860 г. Аран оглавява обществото 
Кишфалуди и основава литературно списание Szépirodalmi Figyelő станало впослед-
ствие едно от най-важните литературно-критически списания на Унгария. Към този 
период се отнасят и неговите класически трудове за унгарското стихосложение. Ли-
тературно-критическите публикации на Янош Аран подпомагат освобождаването 
на унгарската литература от подражанието, а на езика – от неговата натруфеност. 
Черпейки вдъхновение за сюжети и образи от народното творчество, Аран прави ли-
тературата по-достъпна за читателите.

През 1877 г., той се оттегля от обществения живот и пише предимно лирически и 
епически творби. След като в 1854 издава втората част от поемата за Толди – „Ве-
черта на Толди“, а през 1879 г. издава и третата част – „Любовта на Толди“.

Аран е превел на унгарски „Сън в лятна нощ“, „Хамлет“ и „Крал Джордж“ на Ше-
кспир, смятани и досега за най-добрия им превод на унгарски, както и творби на Ари-
стофан, Молиер, Лермонтов и Пушкин.

Юбилей
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Умира на 22 октомври 1882 г., погребан е в будапещенското гробище Керепеши.
Любопитна е съпоставката, която прави поетът Михай Бабич между Аран и Пе-

тьофи в списание „Нюгат“ (Запад), в 1910 и затова я предлагам за пръв път на чита-
теля в алманах „Света гора“: Между Петьофи и Аран наистина има противоречие, 
но то трябва да се търси в тяхната психология. Арани е болнавия гений, а Петьофи 
е здравия еснаф.

„Faculté maitresse“ (ключов психологически момент) у Арани е един вид аристо-
кратичната чувствителност, която всички въздействия отвън чувства като своя 
дълбока, неизличима рана. Следователно импресиите не изчезват, а резонират дълго, 
причиняват душевни болки и душата му постоянно се обогатява с миналото, понеже 
цялото минало продължава да живее в нея. Това обяснява и изключителната чувстви-
телност на Арани към Миналото, което като чувствителността въобще е аристо-
кратична черта; за Петьофи като демократ, съществува само Сегашното.

/…/
Навярно в такава душа, която носи в себе си всичките рани на Миналото, дори 

образите на Сегашното, не може да се явяват в такива прости и естествени цветове, 
както е примерно при Петьофи; въздействащо едновременно и многостранно, Минало-
то ги поставя в особен, индивидуално характерен цвят. В такава сложна душа както 
въображението, така и изразяването стават изцяло индивидуално характерни. Не-
говият начин на изразяване въобще не е прост и еднопластов, както е при Петьофи, а 
точно обратното.

Петьофи е еснаф, зад маската на гений, Арани е гений зад маската на еснаф“.

Янош Аран

В ГРАДИНАТА

Пак нещо овошките чопля. 
Небето – кристал е. Но чуй: 
на жерав – прощалния вопъл. 
И глас гургуличи след туй.
Самотни, зоват и се лутат. 
Замлъкват. Пълзи тишина…
В съседния двор под савана 
лежи вкочанена жена.

Малцина ѝ идват за сбогом. 
На крак постоят, помълчат, 
изнизват се мълком набързо, 
че чужда е чуждата смърт.
Роднините нейни се скитат 
в широкият свят отмилял 
и главно сега любопитните 
прекрачват ѝ прага без жал.

Юбилей • Янош Аран. 200 години от рождението му. Стихове
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Кърмачето пак му се суче – 
реве и реве до захлас.
Слугинчето – още мишле е – 
от ужас го друса в несвяст: 
– Реви де, реви! – закрещя му,
напляска го после, как не: 
плачът му, за нея обида е – 
причина да има поне.

Вдовецът под навеса пъшка, 
в дъските се рови, сумти, 
дъската от слънце излъскана, 
досущ като нова блести: 
за люлката тази май беше, 
за одъра – другите две, 
от тях за съпругата чинно
той чуден ковчег ще скове.

Дървесните рани превързвам.
Кънти песента на смъртта.
Нима да скърбя за умрялата? 
На мене каква ми е тя?
Та кой ли милее за ближния?
Сърце ти не стига, нали
съдбата си сам да изстрадаш. 
За чужда кого го боли?

Препълнена гара – животът 
от глъчка и хора гъмжи.
Пристигат едни, а пък други 
си тръгват и мъртъв от жив
едва различаваш, и няма
покой; и тълпата расте; 
познат припознат, но не можеш 
тук всекиго да почетеш.

В света равнодушен, човекът
щом кокал докопа – държи. 
Ах, червей е той ненаситен: 
поглъща, напира, пълзи; 
издънката стара да махнеш
то нова размаха листа 
и тя по-добра и да не е,
по-лоша едва ли е тя…

   1851
   (Поетическа версия от 09.11. – 12.01.2016)

Юбилей • Янош Аран. 200 години от рождението му. Стихове



алманах • Ϛвета гора • 2016 133

ЕПИЛОГ

Вървях, вървях – и извървях се 
и все пеша до тук добрах се; 
познах прахта на вкус 
веднъж дори от омнибус.

Какви ли не видях каляски – 
искрящи оси, спици бляскави,
макар да гълтах прах
на никой в тях не завидях:

думбаз и франт, кокони бели, 
превзети лели – все дембели, 
и все с навирен нос: 
бе прост за тях пешакът бос.

Джелепин сит, лети, наваля 
през локвата и ме окаля
но аз встрани отбих,
избърсах се и продължих.

И Господ Бог ли го закъта – 
цъфтеше цветенце край пътя:
с усмихнато лице, 
препълни моето сърце!

Вървях, вървях – и извървях се… 
Щастлив напълно не видях се.
В молитви, в тегоби, 
помежду би и може би,

венец ми връчиха за слава, 
но знаех си – не заслужавам -
за друго си мечтах,
но силен толкова не бях.

Които смятат ме надменен 
щастлив ме имат, не последен.
Но който е щастлив 
завиждат му и все е крив!

Но тайна болест вечно в мен е: 
гризе ме вечното съмнение
и пътят ми дори -
кръвта на Несос – в мен гори.

Юбилей • Янош Аран. 200 години от рождението му. Стихове
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О, колко труд ме чака още: 
безсънни дни, безсънни нощи,
но май съм си за смях: 
до половината успях.

Вървях, вървях и извървях се…
Мечтах, мечтах, но намечтах се,
че всякоя мечта
е по-жестока от смъртта.

Мечтах и молех нещо просто – 
за тихо кътче, за спокойствие: 
да рукне песента 
покой ѝ трябва, самота.

В покоя зелнал на дървото 
там само да ми е гнездото 
мой дом с жена, с деца, 
души в души, сърца в сърца.

На старини сред вишно върше, 
каквото почнал съм – да свърша,
че – още работлив – 
работя ли, то аз съм жив!

Не мина, закъсня съдбата:

отрязани са ми крилата
и зей на клетката вратата -
отворена уста -
но как, кажи, да полетя!

   1877, юли
   (Поетическа версия от 30.11. – 04.12.2016)

Юбилей • Янош Аран. 200 години от рождението му. Стихове
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Андраш Фодор
С този поет се запознах през 1981 г. в Унгарският 

културен център (сега институт); намираше на ъгъла 
на „Руски“ (днес,,Цар Освободител“) и „Бенковски“, а 
и аз донякъде се бях намерил: вече семеен, пишех уси-
лено, организирано и бях понагазил в превода на ун-
гарска поезия. Притиснат и от нуждата, не само жа-
ден да се докажа, никога не отказвах каквато и да е 
работа. Като днес си спомням как ми донесоха бук-
валния превод на 10 – 15 стихотворения от Фодор. 
Помня мястото на срещата – Орлов мост, но не и же-
ната, от която ги получих: били дадени на Нино Нико-
лов, но той се отказал поради прекомерна заетост. Как 
така с подсрочници, нали е унгарист, озадачих се аз; 
но щом училият езика превежда от тях, значи и аз ще мога.

Искаше се бързо да ги остихотворя, защото бързаха да издадат и книгата. 
И ето я – „Другата безкрайност“, изд. „Народна култура“ 1981, поредица „Пое-
тичен глобус“; видях я на бял свят, на бял свят се видях и аз: бях един от трима-
та преводачи, наред с утвърдените в това поприще Н. Николов и Ал. Миланов. 
Бях много горд и затова – един от първите в салона на центъра преди премие-
рата. Вече се насъбираха гостите, яви се и самият поет. Представиха ме. И по-
неже той знаеше и български, бе превеждал българска поезия, стискайки ми 
ръката, прибави: – Най-хубавият превод е Вашият, на стихотворението „Ло-
зов лист“!

Ако щете – вярвайте.
Подсрочниците от унгарски, които ми попадаха в различно време от раз-

лични преводачи, бяха купища от думи в насипно състояние, много често без 
смислова връзка помежду си; вървиш в тропическа гора и си проправяш път 
без мачете; преводачите, ако и в известна степен да знаеха езика, нямаха поня-
тие не само от прозодията, но и от езиковите натрупвания на родната поезия; 
обикновено избираха неподходящия синоним там, където унгарската дума бе 
многозначна; езиковите им познания бяха общи, липсваше им диференцира-
ност, да не говорим – култура за българския поетически език.

Колко пъти исках оригинала на стихотворението и макар да не отбирах 
от унгарския, „душках“ думите, та белким по музиката им усетя душата; мъ-
чително и изненадващо смисълът изникваше от купчината, често несъвмести-
ми български слова; някакво невидимо лъчение от урана на духа подреждаше 
следствието съобразно причината – преживяването, мотива, идеята.

А защо бях успял в „Лозов лист“?
Защото стихотворението бе посветено на лозниците в кривите сокаци на 

Велико Търново, които и мен впечатляваха, вълнуваха, засенчващо разхлаж-
даха, колчем минех под тях, кръстосвайки „Вароша“. Самото стихотворение е 
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написано от поета във В. Търново 1973 г. и сега, през 1981 г., превеждайки го, аз 
възкресявах в паметта си тези лозници, листо по листо. Те ми бяха оригинала.

През 1993 г. участвах в литературно четене във Фоньод, градче до Балатон, 
близко до селото на Фьодор – Капошмейрьо, в което е роден пре 1929 г. Виждам 
и сега очите му: „ръкувахме“ се с тях – топли, усмихнати; спогледахме се разби-
ращо, като стари приятели!

Наскоро след това научих, че е починал. Бе преминал завинаги в другата 
безкрайност.

ЛОЗОВ ЛИСТ

Вечно жълти небесни чадъри, 
вие, лозови листи, свод ням.
Ни снега, ни сланата попарват 
жилата жива на вашата длан.

Възлест здрач манастира замрежва 
през долове, гори, върхове, 
но жълтеят на двора по-земни 
неизменните ви цветове.

Тишината се взира през сенките 
на решетест, старинен чардак. 
Жълтоцветен потокът се пени, 
врат мехури посред камънак.

А запее ли хорът църковен 
на мъжете с библейски бради, 
осветявате с фосфорен блясък 
всички техни съдби и мечти.

Надълбоко реката се вие, 
осем пъти оплита града, 
взрял се в двойника приказен 
в огледалото – тъмна вода.

От блестенето златно сред мрака 
на лозите със златни листа 
по-красиво той няма да види, 
накъдето да гледа в нощта.

Виж: с райета от гънки скалите 
се изправят – достойнство и власт.
Вред небето вечерно разстила 
паравана си нощен край нас.

Андраш Фодор • Стихове
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Мълчаливо и тъмно приижда 
вредом черния сън поривист 
и шафрана на клепките лепне 
с шепот тих: лозов лист, лозов лист...

   1973, В. Търново
   (Поетическа версия от 1981 г.)

Бележки за 
авторите и 
превод от 
унгарски

Марин 
Георгиев

Андраш Фодор • Стихове
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Марин Георгиев

на 70

Лайош Мохаи

БЪЛГАРСКИ НЕБОСВОД

Тъжната реалност на съвременната ни фрагментирана литературна осве-
доменост е, че почти никого не познаваме от настоящата българска литера-
тура, почти нищо не знаем за българската литература и изкуство. Като че ли 
в днешно време не обръщаме поглед натам. За случайния характер на нашата 
осведоменост говори и фактът, че малцина български творци бихме могли да 
изредим, поне имената на които да прозвучат познато на унгареца. Въпреки че 
от десетилетия функционира система на културен обмен: културни институти, 
преводачески програми, стипендии. И доколкото мога да преценя отстрани и с 
помощта на посветени в темата мои приятели, взаимността също е устойчива. 
Но си струва да се обърне специално внимание върху едно: с падането на Бер-
линската стена и с настъпилия след това в региона исторически и политически 
обрат взаимният интерес между тези култури не нарастна правопропорцио-
нално. Дори най-силните през няколкото десетилетия, предхождащи 1989 г., 
полско-унгарски връзки (в литературата, театъра, киното и изобразителното 
изкуство) претърпяха чувствителен отлив, и може би едва преди десетина го-
дини започнаха донякъде да се възстановяват, с превода на един отлично раз-
биран и на полски автор като драматурга и романиста Дьорд Шпиро.

Но пък най-доброто от българската култура виждаме и откриваме в доста 
по-малка степен, в сравнение например с преди петдесет години. Онази щаст-
лива епоха – щастлива поне от тази гледна точка, – е белязана преди всичко, 
разбира се, от преводачески великан като Ласло Наги, който дори търсейки 
подхождащи на собствения му творчески характер автори, не би могъл да от-
крие по-добри такива от българските поети, респ. от българската народна по-
езия. С името му се свързват близо петстотин страници български преводи, 
мнозинството от тях произведения на народния фолклор, но там присъстват 
и поети, от Христо Ботев до Екатерина Йосифова. Вероятно работата на този 
значим поет е допринесла по същество за почитта към тогавашната българ-

Юбилей
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ска литература. Оттогава е минало доста време, затова си струва да опресним 
донякъде познанията си! Добър повод за това е обобщеното представяне на 
поетическите творби на седемдесетгодишния Марин Георгиев, който има спе-
циални заслуги и в посредничеството на унгарската литература (преводач е 
на самостоятелната стихосбирка на Ищван Шинка), чийто хубав сборник „Ни 
Бог, ни дявол“ можем да прочетем вече и на унгарски благодарение на издател-
ство „Напкут“.

Първо ми направи впечатление, че българският поет е имал щастието да 
се срещне лично с унгарските си преводачи, сред които са отличните Йожеф 
Уташи, Бенедек Киш и Ендре Рожа и с организатора на това начинание, лите-
раторът Дьорд Сонди и ръководител на издателство „Напкут“. Преводачите са 
градили върху основите, положени от Ласло Наги. Претворявайки поетиче-
ските творби на Марин Георгиев, те разгръщат такива езикови слоеве, с които 
предимно работи и Ласло Наги. Това е характерно преди всичко – и най-вече – 
за преводите на Йожеф Уташи и Бенедек Киш: увереното представяне на ун-
гарски език (възстановяване на друг език) на образния свят, народно-фолклор-
ното поетизиране, боравенето с традиционния стихотворен ритъм, и въпросът 
за дългите стихове и сложни композиции (Марин Георгиев се възползва смело 
както от силаботоническите поетически форми, така и от по-големите, състав-
ни композиции).

И тук нека спрем: фолклорното поетизиране е поетичният език, поетич-
ното мислене на Марин Георгиев. Възпроизвеждането му, търсенето и откри-
ването на авторовия патос са характерни за всеки преводач. Йожеф Уташи и 
Бенедек Киш – ако може така да се изразя – заемат по-поетична позиция, за 
разлика от българиста Дьорд Сонди, който на места може би точно затова из-
глежда по-тромав, защото повече се придържа към оригинала. Това, че в ун-
гарския сборник все пак е постигнат единен тон, доказва поетическата сила на 
автора. От само себе си, разбира се, се появява въпросът: какъв поетичен свят 
се разкрива пред унгарския читател?

Отговорът на този въпрос само въз основа на един подбор би бил рисков, 
защото зад твореца стои половинвековно минало. (Можеше да има малко по-
точни насоки, поне съдържанието да посочваше рождената дата на стиховете. 
Това е пропуснато. Както и упоменаването на съставителя, но подозирам, че 
това е Дьорд Сонди.)

Георгиев се свързва преди всичко с народната традиция, с пейзажната и 
селска поезия и система от мотиви, той говори на този език. Стихотворени-
ята му „Три кончета“, „Селска гара“, „Изоставеният кон“ по същество обоб-
щават вселената на тази поезия. Неслучайно ще използвам един по-близък до 
нас и по-разбираем пример: от унгарските поети най-много е превел от Ищван 
Шинка, в настоящия сборник е намерила място и поема със заглавие „Ищван 
Шинка – селският поет“. Може би смътно бих могъл да намекна и за това, че 
чрез поезията на Шинка мъничко бихме могли да опознаем и неговата лична. 
Продължавайки с унгарските връзки: Георгиев е написал стихотворение и за 
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представител на своето поколение и един от неговите унгарски преводачи – 
Йожеф Уташи: в него – ако добре го разчитам – доминират предимно интелек-
туалните кълнове на народния сюрреализъм. И действително, тази поезия не 
се изчерпва с едностранните рефлексии на селското битие: подобно на малко 
по-ранните паралели в унгарската поезия е способен да организира тези реф-
лексии до сложен анализ на света. Добър пример за това е стихотворението 
„Мелница“, което Дьорд Сонди е счел за толкова важно, че освен в превода 
(по изключителен начин) на Бенедек Киш, го е включил в сборника и в своето 
претворяване („Мелница“) – читателят само може да гадае дали на оригинала 
отговаря по-мрачният вариант на Киш, или играта на думи на Сонди. По-го-
лямата част от сборника всъщност съставляват преводите на издателя Дьорд 
Сонди, който разрешава дилемата на всеки един преводач, дали да е „красиво 
неверен“ или по-скоро да търси с вярност езиковата равностойност, видимо в 
интерес на второто. (Поне така изглежда за незнаещия български език рецен-
зент.) Доминираща черта в тези стихове е преди всичко българската народна 
традиция, в която обаче се прокрадва и гротескното и (само)ироничното. В 
този смисъл може да се чете и непонятното – или може би умишлено увреде-
но? – четиристишието „Осел“.

Очевидно в настоящата българска поезия има и други пътища, стремежи, 
лирични творчества, изградени в други вътрешни съотношения, на които ун-
гарският читател може да обърне внимание, във всеки случай сега по добрата 
воля на издателство „Напкут“ има към кого да погледнем: към българския при-
ятел на унгарската литература – Марин Георгиев.

Превод от 
унгарски

Нели 
Димова
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Тошо Дончев

ПОЕТИ, ВЕНЧАНИ ДО ЖИВОТ ЗА БЪЛГАРИЯ И УНГАРИЯ 
Размисли по повод най-новата книга на Марин Георгиев

През 1967 г. в Студия Славика, авторитетното и в международен аспект 
славистично списание на Унгарската академия на науките, излезе статията на 
Ищван Пот за превода на Иван Вазов на „Лудия“ от Петьофи. Преди да се слу-
чи това, още като завършващ студент станах свидетел на ползотворния научен 
спор между преподавателя Пот, доцент в катедрата по сръбски език, и езико-
веда Цанко Младенов, литературен критик и тогавашен български лектор. Те-
мата на диспута беше дали Вазов се е опирал единствено на пресътвореното от 
прекрасния сръбски поет романтик Йован Йованович Змай, дали е използвал 
за основа преведения от сръбски на руски вариант на Владимир Василиевич 
Уманов-Каплуновский, или пък е пресъздал на български шедьовъра на Петьо-
фи, познавайки и черпейки и от двата превода. Всъщност статията рефлектира 
върху студията на професор Георги Веселинов, публикувана през 1966 г. В на-
учната дискусия, проведена в библиотеката на Катедрата по славянски езици, 
с много младежка жар и самоувереност участие взех и самият аз. Резултат от 
това беше, че по-нататък д-р Ищван Пот подари и на мен специалната разпе-
чатка на статията с мило посвещение.

За българската рецепция на Петьофи е излязла немалко литература. За 
мен обаче извън интересните филологически търсения истински вълнуващият 
литературен и социологически въпрос е защо до ден днешен най-популярното 
в България стихотворение на Петьофи, дори най-познатата и най-обичана ун-
гарска поетическа творба, е именно „Лудият“ при положение, че средният ун-
гарски читател едва го познава. Владеещият унгарски на ниво майчин език и 
ненадминат преводач Змай смята „Лудият“ за главна творба на Петьофи, дори 
световноизвестният унгарски поет, белетрист и общественик Дюла Ийеш я 
оценява високо в биографията си за поета, определяйки я като „връх“ и „обоб-
щение“ на цикъла „Облаци“. Той също така отбелязва, че „сякаш целият цикъл 
е предварителен етап или накъсано продължение на точно това стихотворе-
ние“. Но пък официалната унгарска литературна наука, особено социалистиче-
ската критика смятат, че в него липсват родолюбивият патос и демократичната 
ангажираност, и осъждат песимистичния светоглед на поета-революционер. Е, 
аз виждам уникалния му успех и ненакърнимата му популярност в България 
не само в това, че именно великанът на българската литература пресъздава с 
великолепно творческо умение стихотворението на гениалния унгарски поет 
и революционер Петьофи, но и в това, че по съдържание и форма тази творба 
надхвърля конкретния исторически период, в който е създадена: въздейства-
щите видения, мисли и емоционални стихии на умопомрачения антигерой, с 
усещащо се шекспирово влияние, избухват не в рими или мерена реч, а в дра-
матичен монолог, в свободен стих. За триумфалния литературен път на Пе-
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тьофи в България от 1891 г., когато Вазов за пръв път публикува превода си 
в списание „Денница“, както и за живия и до днес култ към поета, разбира се, 
спомагат и множество други фактори: преводите на Пенчо Славейков и студи-
ята му за мястото на унгарския гений в световната литература, историко-лите-
ратурният паралел Петьофи-Ботев, а също и вдъхновените преводи на видни 
поети като Гео Милев, Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Валери Петров, Пе-
тър Алипиев и всеотдайната работа на българските унгаристи, като напр. Не-
вена Стефанова, Георги Крумов, Нино Николов, Димо Боляров и други. През 
последния половин век неувяхващи лаври за поезията на Петьофи носи и орга-
низираният от 1969 година шуменски рецитаторски конкурс. Неслучайно по-
следно именно с „Лудият“ невероятен, еднозначен успех пожъна талантливият 
млад актьор Александър Герджиков.

Поезията на Ботев обаче, другият от звездната двойка Петьофи – Ботев, 
не се радва в Унгария на подобен помитащ, еднозначен успех. Едва през 1970 г. 
излизат събраните му стихове под заглавието „Хляб или куршум“. Всички сти-
хотворения са в два превода, на Геза Кепеш и Ласло Наги. По онова време срав-
нението се налага от само себе си. Сбито обобщение на собствените ми изслед-
вания публикувах в списанието за световна литература „Надвилаг“. Със силата 
на стиховете Ласло Наги неподправено доказва, че Ботев действително е голям 
поет и унгарският читател трябва да повярва в това не само заради едната чест-
на дума, защото публикуваните до този момент стихове на Ботев не са блестели 
с истинското си златно покритие. Ласло Наги обича верния превод, придържа 
се към оригиналните рими и ритъм, обръща внимание на формата, наясно е с 
мощта на звученето, и има търпението и таланта да ни накара да усетим всич-
ко това в превода. „Хаджи Димитър“ на Ботев е Националната песен на бъл-
гарската литература. И според учебниците по българска литература и учените 
изследователи това е най-значителното стихотворение, дори четиристишието, 
в което е описан Балканът, се смята за връх в българската поезия.

В българската и унгарската художествена литература – но мисля, че сме-
ло бих могъл да разширя кръга до литературите на цяла Източна Европа – съ-
ществуват такива лирически творби, които носят специфично послание. Ли-
тературното им влияние е трудно разбираемо и осезаемо, когато изследваме 
творбата откъснато от обществено-историческата тъкан, разнищена на въ-
трешните ѝ естетически ценности, защото те могат да изглеждат клиширани, и 
понякога сантиментални; и частично действително откриваме в тях тези сти-
лови белези, защото формулират желанията и атмосферата на епохата, в които 
са създадени, елементарно и с по-малко смислови трансфери. Популярността 
им и влиянието им през вековете е благодарение на това, че от раждането си 
до ден днешен са предавали валидно послание към дадената обществена си-
туация. Сравнителната изостаналост и повторяемост на източноевропейска-
та история, неразрешимостта на обществените въпроси придават на подобни 
творби скрито съдържание, по-ново тълкувание, базирано на старото и в съз-
вучие с него.
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Според мен тези стихотворения най-трудно се превеждат еквивалентно, 
защото техният ранг, тежест, роля в настоящето и в литературата и история-
та на дадената нация, идват главно от външни фактори. И никой не е успял 
с бележки под линия да запали искрата на творческо преживяване. За „Хад-
жи Димитър“ е нужно поне толкова дълго обяснение, колкото е самата творба. 
Самото заглавие предизвиква определени чувства в българската публика, а у 
чуждата – неразбиране. Личните имена, които засилват въздействието, исто-
рическите и географските реалии събуждат противоречиви реакции у пред-
ставителите на други култури и езици. Например в унгарската конотация на 
съществителното Балкан няма нищо възвишено, няма мощ, а само негативно 
значение: хаос и напрежение.

Ласло Наги превежда баладата на Ботев „На прощаване“, познавайки за-
дълбочено българското народно творчество; за разлика от други двама свои 
поети събратя, Дьорд Фалуди (първият преводач на Ботев) и Геза Кепеш, той 
усеща и знае, че употребата на определението „черен“ е функционално, това 
е цветът, символизиращ в народните балади разрушителната сила, така че не 
може да бъде подменено с какви да е синоними. Така той превежда „прокуден 
от тъмен османец“ (Фалуди – „проклет османски деспот“), а Геза Кепеш – „озъ-
бен турски разбойник“. Злокобността на геройската смърт Ласло Наги пред-
ставя така, подобно на оригинала:

кръвта ми на земята тъмнее
черна на черната земя

Според Дьорд Фалуди:

И кръвта ми кафявата земя
ще скрие в кафявата си гръд

И накрая Геза Кепеш:

И кафявата ми кръв, майко,
ще открият в кафявата земя.

В превода на Дьорд Фалуди пред нас се явява един романтичен боец, Геза 
Кепеш ни обрисува един поетизиращ революционен демократ, Ласло Наги ни 
кара да усетим поета пар екселанс, който за идеалите си е готов да приеме и 
смъртта.

Защо разказвам всичко това във връзка с наскоро излезлия, свързан с Ун-
гария сборник „Венчан до живот – Моята унгарска Европа“ на Марин Георгиев 
(Литературен форум, София, 2016)? Защото съм убеден, че преводът на Вазов 
на Петьофи и сборниците с българска народна поезия на Ласло Наги и прево-
дите му на Ботев бележат онези ориентировъчни точки, онази културна коор-
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динатна система, в която могат да бъдат поставени и подобаващо оценени бъл-
гаро-унгарските литературни факти.

Най-новата книга на Марин Георгиев е многожанров сборник: в него спон-
танно се редуват литературно-исторически и литературно-критически тексто-
ве, стихотворения, преводи, увлекателни пътеписи, спомени, забавни мислов-
ни фрагменти, откъси от дневници. В края приятелите и събратя по перо, поети 
и преводачи, разказват за него, за работата му, творчеството му, а документи 
и снимки изпъстрят и правят цялостен този своеобразен литературен калей-
доскоп. Марин Георгиев започва литературно-историческата си панорама с от-
звука, или по-точно с липсата на такъв в България на унгарската революция 
и борба за свобода от 1956 г. Освен че ни запознава с фактите, той търси при-
чините за мълчанието на българското писателско общество. Защо единствено 
Йордан Русков изразява солидарност с унгарските въстаници? 1956-та е водо-
дел не само в унгарския духовен живот, тя пише история и в световен мащаб, 
дори, из основи променя отношението на западните леви интелектуалци към 
Съветския съюз и комунистическата идеология. Есето на Георгиев, писано във 
връзка с 60-годишнината от революцията, разкрива с ясни аргументи пред нас 
картината на тогавашното българско общество. Интересно, дори нещо повече, 
на места вълнуващо и завладяващо е това описание, нещата, които си спомня 
за Унгария, за пътните си преживелици и за унгарската литература, за писате-
лите, преводачите, българистите и българите в Унгария, за впечатленията си от 
авторите с български произход от чужбина. Много издава за поета и преводача 
подборът на преводите в този сборник, който говори за неговия вкус. С по едно 
стихотворение от класиците в него присъстват Янош Аран и Шандор Мараи, 
четем по няколко стихотворения от възпитаниците и последователите на Лас-
ло Наги: Йожеф Уташи, Ендре Рожа и Бенедек Киш; в сборника са намерили 
място и стихове, посветени на неговите приятели, на унгарските преводачи на 
неговата поезия, а също и на Петер Юхас и Дьорд Арато, както и стихотворе-
ния с унгарска тематика. С най-много лирични творби присъства черният пас-
тир, Ищван Шинка, чиято поезия той представя в самостоятелни сбирки през 
2006 и 2010 г. Прав е мъдрият, надарен с висок естетически усет и опит Атанас 
Далчев, когато говори за преводаческия критерий при избора на поетическа 
творба, защото колкото и странно да звучи, но той препоръчва да не превеж-
даме онова, „което в оригинал е най-красиво, а онова, което позволява да бъде 
преведено, онова, което в превод ще бъде най-красиво.“ Георгиев симпатизира 
инстинктивно на поезията на неукия природен талант Шинка, макар самият 
той да знае и чувства, че този език е вече чужд на българската поезия, както и в 
унгарската литература изглежда като особено архаична, анахронична вкамене-
лост. И все пак изборът е добър, защото в резултат на това отъждествяване са 
се родили истински, вдъхновени бисери.

Бих определил този унгаристичен подбор в рамките на близо 300 страни-
ци като унгарското продължение на силно субективно представящия българ-
ската художествена литература и богат на дребни житейски факти, изповеден 
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портрет на поета Николай Кънчев, с тази разлика, че настоящият сборник има 
на практика двама герои: Петер Юхас и самият автор. Неоспорим факт е, че 
Петер Юхас от 1960-те години до промяната на политическата система, дори 
до 1990-те години, има определяща роля в областта на българо-унгарските ли-
тературни връзки. Благодарение на своята колоритна и асертивна личност той 
се сдобива с широки познанства и признание в българските литературни и по-
литически кръгове. Въпреки пространната му организаторска, редакторска, 
преводаческа и научна дейност, неговото творчество не може да се мери, или 
сравнява с това на Ласло Наги, благодарение на когото българската народна 
поезия и най-доброто от класическата и съвременната българска поезия зае-
мат ранг на световна литературна стойност в Унгария, защото при Ласло Наги 
те са се превърнали в органична част от собствения му автономен поетически 
свят. Очевидно не можем да търсим сметка от автора защо в поредицата от 
портрети липсват такива преводачи, пресътворили Далчев, като Андраш Фо-
дор, Мартон Калас и Шара Кариг, и най-продуктивният преводач Дьорд Сонди, 
на когото дължим „Бай Ганьо“ от Алеко Константинов, „Записките“ на Захари 
Стоянов, книгата на Николай Кънчев, и не на последно място сборника „Ни 
бог, ни дявол“ на Марин Георгиев. Очевидно е, че не държим в ръцете си акаде-
мична монография за историческите връзки, а текстове, продиктувани от лич-
ни и интимни преживявания: това е достойнството на тази книга, като съще-
временно отбелязаната едностранчивост е и нейният недостатък, което може 
да бъде коригирано в едно бъдещо, поправено и допълнено издание. Почита-
телите на Георгиев обрисуват и анализират организаторската, редакторска, из-
дателска и не на последно място авторска дейност на Марин Георгиев. Крити-
ческият текст на Янош Тамаши Орос е професионален и задълбочен анализ 
на сборника с подбрани стихове на унгарски „Ни Бог, ни дявол“ (Издателство 
„Напкут“, Будапеща, 2016). След всичко това с основание изниква въпросът 
кой е най-ценният, свързан с Унгария резултат от досегашния творчески път 
на Марин Георгиев, коя е онази негова несравнима, уникална, забележителна 
постъпка, кое е непреходното достойнство на неговото творчество. Без оглед 
на преведените и съставени от него стихосбирки (Сам във всемира – унгарски 
поети, Ищван Шинка: Под безмилостните звезди, Поле и мечти, Дьорд Рощаш 
Фаркаш: Песента на скиталеца, Литературния конкурс на Литературен форум 
за превод на стихотворение на Ласло Наги „Кой ще пренесе любовта“) в най-
новата си книга Марин Георгиев скромно и лапидарно отбелязва най-голямата 
си заслуга в областта на унгарската култура (на стр. 113).

На 11 октомври 1995 г. Марин Георгиев извършва постъпка, огромна по 
своето значение за унгарската култура, връчвайки лично на Арпад Гьонц, то-
гавашния унгарски президент, протестно писмо на 33-има изтъкнати българ-
ски писатели, в което те молят за застъпничеството на най-висшия представи-
тел на унгарската държава, по това време на официална визита в България, за 
запазването на Унгарския културен институт в София, защото социалистиче-
ско-либералното правителство на Република Унгария бе пожелало той да бъде 
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закрит. Преди това Марин Георгиев е принуден упорито да се бори с машина-
циите на шефа на българската президентска служба, защото въпреки добрите 
намерения на президента Желю Желев тази среща всеки път отново и отново 
е сваляна от официалната програма на делегацията. Упоритостта на Георгиев, 
гражданската му смелост, нечуваната му, надхвърляща идеологическите про-
тиворечия готовност да постигне целта, го карат в името на общото дело да 
събере в един отбор немалко на брой представители на българския духовен 
елит. Случайно, благодарение на датиращите ми от по-рано тесни връзки с ун-
гарския държавен глава, аз самият като ръководител на Българското републи-
канско самоуправление бях част от унгарската делегация и така станах свиде-
тел на тази благородна акция. По пътя към Унгария Арпад Гьонц ме удостои с 
честта да ме попита и за моето мнение. За унгарския президент бе въпрос на 
чест, въпреки управляващата партия да се застъпи за доброто дело като писа-
тел, преводач и истински държавник. В крайна сметка правителството не закри 
института. Така, макар и на друго място, неговият малък, но ангажиран екип 
продължи да се грижи и занапред за нашата култура и за нейното популяризи-
ране в чужбина. Моето убеждение е, че това беше и до ден днешен е най-голе-
мият принос на Марин Георгиев за унгарската култура, тази негова заслуга ще 
пребъде навеки.

Превод от 
унгарски

Нели 
Димова
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Снежана Иванова

ГЛАСОВЕ

отекна глас
засенчи отглас

светлината набъбна плът

между горните небеса
и долните небеса
възглас обикаля изгласа

рукнаха дъждовните гласове
над разпятието и откровението
тревата ококори очи
пред лицето ѝ сватба
облак за дъгата се жени

думкат тъпани ветровете
тактуват изречението-живот:

зачна се човек
безгласна буква
издъхва човек 
буква съгласна

Бог огласи раждането
да заприлича на Себе си

ГРААЛ

когато водите се разделиха
Големият коленичи пред малкия
вятър се въздигна на раменете му
росата запретна път

човекът е бездна от небеса
а все допълзява себе си
възкликна детето

подмладях
докато се утаявам
в глинената си чаша
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БАЛАДА ЗА ВКАМЕНЕНИТЕ ЖЕНИ

Чакаха жените по вечернина
на мъжете дългото завръщане.
Чистеха до покривите къщите –
да изтрият във душите черното.

Без мая омесени гърдите им
се трошаха в ниското поднебие.
Вятър ненаситен ги изгребваше
на нощта от сляпото корито.

А тревата изчовърка портите
с пръсти, костенясали от жегата.
Мълком във пръстта жените легнаха –
с мъртвите поне да поговорят.

Скитаха мъжете зли, посърнали
и деляха зърното от плявата.
Дявол ли със Бога се сродяваше,
та животът в камък се превърна?

Вкорени се въздухът във ноздрите.
Буквите замръзнаха сред сричките.
Вкамениха се жените ничии
на смъртта под булчинската кожа.

Чак на заранта, когато лумнаха
във окото слънчево пожарите
блъскаха мъжете де що сварят –
всичко читаво и всичко чумаво –

търсеха жените си непразни
в угарта на яловите празници,
после никой не видя лицата им…

Само камъните нощем плачат.

Снежана Иванова • Стихове
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ПОБРАТИМЯВАНЕ

литнах
седем земи надолу
да си намеря побратим

първа земя ме прогони
втора земя ме запрати
трета земя ме захвърли
четвърта земя ме повика
пета земя ме погали
шеста земя ме прегърна
седма земя ми стъкна дом

сама съм

побратиме побратиме
изпей ми песен
да те открия

сляпа душо
прогледни!
мъртва душо
възкресни!

сама съм
по раменете ми никнат криле

побратиме побратиме
станах птица

пърхам

между двете полукълба
на сърцето

Снежана Иванова • Стихове
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АНТЕСТЕРИИ

най-изкусният картоиграч
умря на свети Дионисий

мир на праха му
мир на праха му
шепнеха враните
преди да изкълват ропота
на предишните мъртви

Бог посипа небесно брашно
върху гледците на опечалените
няколко селски пияници
с пропаднала в гърлото самоличност
наедрели матрони
с кошници по-пълни и от телата им
мед за ситите
вино за гладните
тук-там бонбончета
за възкръсналия Дионис

Бог да даде всекиму
подобна хвала
кълчеха схванати пръсти
стариците
дяволски свещи змийски очи
вдън гробовете на лицата

Бог да даде
Бог да даде

кънтеше хлипът на изпращачите
омършавели пияници
пъпчиви хлапета
спасили от мъртвия
последната си сълза.

Снежана Иванова • Стихове



алманах • Ϛвета гора • 2016 151

ПЪТЯТ

Пълзи, пълзи човешкото гъмжило:
назад-напред, напред-назад, нагоре –
размазани мимикрии, тела
с лице и без лице,
изпити, горди...
Заравят се във рохкавата пръст
крака, ботуши, ходила, налъми,
без дъх, натам света околовръст
на свободата в далнините стръмни.
Линее пътят.
Хилавата плът едва устисква стъпките.
И ляга.
(... крака, ботуши, ходила, пети –
един до друг, един зад друг, окови...)
Из празните светилища ветрец
подема някогашна нова песен,
но няма никой, мъдро оглушал,
невинния му полъх да усети.
Светлее пътят.
Хиляди очи
от миглите до веждите
се взират.
Какво ще видят?
Мрак.
Луноподобни овалите им се преливат.
Бавно.

Къде е пътят?

Глас. Гласче. Гласец.
Стенание. Изохкване.
Кои са?

Крака. Ботуши. Ходила.
Земя.

Лукавият издърпва мъртъвците.

Снежана Иванова • Стихове
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ГРАМАТИКА

  „един народ подхвърля кости
  и гарвани опитомява.“
      Иван Динков

по оседланите ни граници
в оневестените обори
животът разранена страница
остъргва думите до корен

безпаметен за кръв и бащинство
безмилостен до под утроба
един народ прегризва спазмите
на възмъжалите си робства

нима това е многоточие
и краят се отдалечава
след низпосланите пророчества
за всесвободната държава

нима това е въпросителен
на космоса в ухото празно
един народ бичува житото
глада си да самонакаже

Снежана Иванова • Стихове
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ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ХУДОЖНИКА КАЛИН НИКОЛОВ  
И ПОРТРЕТНИТЕ МУ РИСУНКИ НА ВИДНИ БЪЛГАРСКИ ТВОРЦИ

Калин Николов е роден на 24 юни 
1956 г. в София. Родителите му са жур-
налисти. Завършва Художествена гим-
назия (1971 – 1975), а след нея и Висшия 
институт за изобразителни изкуства 
„Николай Павлович“ (1977 – 1983), спе-
циалност „Графика и графични техно-
логии“ при проф. Евтим Томов. Пара-
лелно на редовното си обучение още от 
1973 г. започва да се учи от художника 
Борис Димовски, а по-късно и да рабо-
ти с него.

Интересите си реализира в различ-
ни области на пластичните изкуства: живопис, графика, илюстрация, карикатура и 
шарж, оформление на книги и периодични издания, комикс, плакат, сценография, сте-
нопис (в повечето случаи съвместно с Борис Димовски). 

Бил е художник на основни български вестници и издания като „Вечерни новини“ 
(1989 – 1992), „Антени“ (1983 – 1986, 1990), „Репортер 7“ (1993 – 1997), „Средношколско 
знаме“ (1985 – 1989), „Щастливец“ (1992), „Дарител“ (1995), „О писменах“ (1993 и от 
2005 до момента), „La strada“ (1992), „Български писател“ (1995 – 1996), списанията 
„Образование и кариера“ (2000), „24 карата“ (2002), „Усури“ (2004 – 2014) и др. 

Сътрудничил е като художник и със свои текстове в почти целия водещ български 
печат: „Работническо дело“, където е сред учредителите на младежката страница, на 
„Дума“, „Демокрация“, „Стършел“ (публикува още като ученик), „Софийски универси-
тет“, „Комсомолска искра“ – Пловдив, „Пулс“, „Поглед“, „Софийски новини“, „Литерату-
рен фронт“, „Народна култура“, „Софийско утро“, „Ден“, „Свободен народ“, „Арх–арт“, 
„Отечествен фронт“, „Български писател“, „Словото“, „Парижки вести“, списанията 
„Наша родина“, „Карикатура“, „Родопи“, „Лик“, „Младеж“, ОRPHIA, „Планета“, „Факел“, 
„Съвременник“ и много др. Бил е член на редакционния съвет (заедно с академик Ни-
колай Ирибаджаков, Любен Дилов, Елка Константинова) на списание „Фантастика, 
евристика, прогностика“ (1988 – 1991), илюстрирал е сборниците за младежко твор-
чество „Жар“ на Софийски университет (1982 – 1984), книги с негово оформление или 
илюстрации са излизали и излизат в издателствата „Български писател“, „Наука и 
изкуство“, „Профиздат“, „Георги Бакалов“ – Варна, „Отечество“, Университетското 
издателство „Св. Климент Охридски“, „Аргус“, „Стършел“, „Елф“, „Дамян Яков“ и др. 
Участвал е още като ученик от Художествената гимназия в екипа на първия кафе-
театър у нас (кафе-театърът в бара на хотел „София“) като плакатист (1975). 

Правил е изложби в София (през 1978, 1979, 1985, 1991, 1999, 2000, 2004, 2010, 2014), 
Хамбург (1984, 1988), Атина (1991), Будапеща (1996), Скопие, Щип, Прилеп, Охрид 
(2013 – 2014), Дивитровград, Сърбия (2015) и др., участвал е в редица общи художест-
вени изложби у нас и в чужбина (Белгия, Канада, Турция). Голямата част от първите 
му изложби са били съвместни с представяния на поета Георги Рупчев (1957 – 2001). 
Негови творби са притежание на Софийската градска художествена галерия, Дома за 
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хумор и сатира в Габрово, Националния музей на българската литература, Музея на 
бившия концентрационен лагер „Нойенгаме“ в Хамбург, а също така на обществени и 
частни сбирки в много страни по света (Исландия, Франция, САЩ, Германия, Австрия, 
Гърция, Сърбия и др.). 

Паралелно на художническата си работа e автор на статии с информацион-
ни, критически, изкуствоведски и историко-художествени теми като: „Kultur und 
Zivilgesellschaft in Bulgarien von der zweiten Hälfte des 19. bis zum frühen 20.Jahrhundert“ (в 
сборника „Öffentlichkeit ohne Tradition“, издателство „Петер Ланг“, Франкфурт, 2003), 
„Europa und die nationale Kunst in Bulgarien (Von der Jahrhundertwende bis zu den fünfziger 
Jahren) „ (в сборника „Die Bulgaren und Europa von der Nationalen Wiedergeburt bis zur 
Gegenwart“, издателство „Марин Дринов“, 1999), „Бели страници от художествения 
живот на Балканите“ (списание „Мост“, бр. 166 – 167, Ниш, Сърбия, 2001), „80 години 
от ІІ-рата Южнославянска художествена изложба“ (сп. „София“, бр. 12, 1986), „Параш-
чук принадлежи на бъдещето“ (сп. „София“, бр. 7, 1988), „Bulgarian science-fiction artist“ 
(сп. ОRPHIA, 1991 г.), „Левски и зографите“ (в. „Пулс“, 1987), „Репин и България“ (в. „Ве-
черни новини“, 1990), „Феноменът на тихата пепел“ (в. „Труд“, 2001), „По стените на 
подземния свят“ (сп. „Факел“, 2001), „Отсъствие на вяра“ (сп. „София“, 1991) и др. Кон-
султант и сътрудник е на сръбското издателство „Братство“, Ниш, от 2001 г. От 
2001 до 2004 г. съвместно с писателя Радой Ралин работи върху книга за съдбата на 
българските художници (три части от текста е побликуван в интернет изданието 
Liternet). Част от творчеството му на изкуствовед до 1989 г. е посветено на забра-
нявани и политически извергнати художници у нас като Васил Иванов, Александър 
Божинов, Райко Алексиев, Михайло Парашчук, княгиня Евдокия, южнославянското дви-
жение „Лада“ и др. 

Изявите му като художник и изкуствовед са отразявани многократно, включител-
но и в чужбина (монографията „Скульптор Михайло Паращук. Життя и творчiсть“ 
от Дмитро Степовик, издание на Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University 
of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada, 1994, статията „Царибродският художествен 
кръг“ от Венко Димитров, списание „Мост“, бр. 163 – 164 – 165, Ниш, Сърбия, френско-
то списание „Revue periodigue“, № 17, 2002 с главен редактор Юлия Кръстева и др.). 

Емилиян Станев

Представяме ви художника Калин Николов и портретните му рисунки
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Емилиян Станев

Апостол Карамитев

Григор Вачков

Представяме ви художника Калин Николов и портретните му рисунки
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Йордан Радичков

Николай Райнов Стефан Цанев

Представяме ви художника Калин Николов и портретните му рисунки
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Калин Николов

110 ГОДИНИ (И НЯКОЛКО МЕСЕЦА ПОВЕЧЕ) ОТ ИЗЛОЖБАТА  
НА СЪЮЗА НА ЮЖНОСЛАВЯНСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ, СОФИЯ

Колекцията на Националната галерия от творби на словенски, сръбски и 
хърватски художници е резултат на показаното от Съюза на южнославянски-
те художници „Лада“ през 1906 г. в София. Оценено още на времето, то е и за-
пазило значението си до днес... 

През 1986 г. занесох в сп. „София“ статията си „80 години от втората юж-
нославянска изложба в София“. Темата бе поставена на трупчета в научните 
среди, но наличието на вече публикуван текст раздвижи нещата. Срещах ко-
леги, които в прав текст ми казаха, че искат изходните ми материали, заради 
възможностите да я разработят и да се хабилитират. А защо не се хабилитирах 
сам – не бе възможно, за всеки мой материал по редакциите се обаждаха от ръ-
ководството на Съюза на българските художници и оспорваха правото ми да 
пиша (художник, а не изкуствовед). Бранислав Нушич цитира някакъв суетен 
мъж, който обичал да напомня в писмата си: „След прочитане на настоящето, 
моля да ми бъде върнато обратно“. Журналистите се шегуваха с мен, че вър-
вя с думите „След прочитане на предложеното, да му бъде върнато веднага“. 
И все пак където и както бе възможно работех, а самата тема ми стана особе-
но близка. Вулгарно предпоставено, националното ни самочувствие трудно до-
пускаше, че модерното ни изкуство има среща с новите течения от края на ХIХ 
и началото на ХХ век и не се интересуваше какви са тези течения в изкуство-
то на съседни нам народи. Имаше една редакторка от в. „Пулс“, която направо 
изкрещя: „Сърби някакви! Излиза, че някакви сърби ни показвали модерните 
течения!“. Такова обобщение ми изглежда непоносимо – словенците основа-
ват импресионистичното си дружество още през 1902 г. Днес няма авторитет-
но изследване за историята на импресионизма в света, който да не посвещава 
страници на словенските майстори и новатори. Познаването на изкуствата на 
останалите членове на „Лада“ отключва една необходима взаимност от култу-
ра – едва ли би било излишно имена като Никола Петров, Александър Божи-
нов, Елена Карамихайлова, Ярослав Вешин и други да са единствено в оборота 
на нашата история. Другата негативна атрибуция се получаваше от наличието 
на славянството и това, че в такива движения се подозират политически цели.

Въпрос на хладнокръвие бе да се срещат нормални хора и да се търсят съ-
мишленици. Че даже споменатите „сърби“ май често имаха по-широка конди-
ция и чувство за хумор. Един факт: две години подред един от най-големите им 
вестници „Нишки новинар“ пускаше моя статия за епизод от живота на На-
дежда Петрович. Тази жена, велик художник и модернист сондира мнение да 
напусне сръбската група художници и да членува в българската (или хърват-
ската, словенската), защото колегията ѝ е консервативна… А тя е техен символ 
за ХХ век, посветени са ѝ паметници… 
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Трупаха се нови и нови факти и материали, обаждаха се редакции от заин-
тересованите страни, чиито творци някога бяха участвали в изложбата, особе-
но важна страница се отвори когато намерих архива на художника Харалампи 
К. Тачев и съобщих за него. Трудностите продължиха и ще продължават – ско-
ро имаше изложба на Тачев, нно за пореден път бях огорчен и не прочетох ни-
къде как това богатство стана достояние на научната общност (напротив, из-
правен бях пред поредната версия). 

Всъщност за Съюза на южнославянските художници „Лада“ тепърва 
трябва да се говори, защото това е успешно обединение на творци от различ-
ни страни с единна програмна цел: издигане на изкуството на Словения, Сър-
бия, Хърватия и България до нивото на европейските тенденции… Стремежът 
е бил добре разбран от всички, които са участвали в инициативите на „Лада“, 
но особено добре от българските съмишленици на движението, които купуват 
за Народния музей в София които купуват за Народния музей в София редица 
творби на негови представители. 

С времето можах да видя тези творби и благодарение на Радосвета Стане-
ва, уредник на фонд „Източно изкуство“, дори да плануваме изложба, в която 
да ги представим. За тези чудесни картини идва момент да се разкаже. 

Идеалите на Просвещението мотивират европейските народи да преос-
мислят ролите си в очертаващия се световен прогрес. Разбуждането на сла-
вянските национални движения ги ориентира в обща посока и това важи за 
чешкия филологически славизъм, полски романтичен месианизъм, руски-
ят панславизъм (като реакционна имперска идея) и руското славянофилство 
(като културна идеология), хърватски „илиризъм“... Самата идея за обедине-
ние на славянството принадлежи на словака Ян Колар. В неговата поема „Slávy 
dcera“ се говори за мисията на светите братя Кирил и Методий, превели на сла-
вянски език най-важните текстове на християнската литература. Но е нужно 
да си припомним още и редица други книги като „Il regno degli Slavi“ („Цар-
ството на славяните“, 1601 г.) на дубровчанина Мавро Орбини (Мавър Орбин), 
от която черпи исторически факти Паисий Хилендарски. Светогледът на или-
ризма оживява и се развива на Балканите в идеята на много хърватски, сръб-
ски и български исторически личности за изграждането на мощна южносла-
вянска федерация (конфедерация). Сред тях са забележителни мислители като 
Светозар Маркович, Любен Каравелов, Христо Ботев... Хърватският католи-
чески епископ Йосиф Щросмайер, паметен инициатор и насърчител на тези 
процеси, дарява 70 000 гроша на братя Миладинови, за да издадат събраните 
от тях народни песни. Самото отпечатване на забележителната им книга става 
в Загреб през 1861 г. 

В хрониката на надеждите за славянска конфедерация доминират полити-
ческите намерения. Но има и примери за духовно сътрудничество, което оста-
вя богата следа. Можем да се гордеем, че в такива процеси са били обхващани и 
български творци, и че България е изпълнявала важна роля в тях. 

Калин Николов • 110 години (и няколко месеца повече) от изложбата на Съюза на...
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През 1904 г. в Белград импровизирано е открита изложба, посветена на 
стогодишнината от първото сръбско въстание. Според редица източници, по 
идея на сръбския скулптор Джордже Йованович било предложено на участ-
ващите – художници от няколко балкански страни – да се обединят под обща 
платформа. Така възниква Съюзът на южнославянските художници „Лада“. 
Пак по предложение на Йованович за почетен и пожизнен председател на 
„Лада“ е поканен живеещият в България чех Ярослав Вешин, заради междуна-
родния му авторитет на творец и като опитен организатор. 

Още през декември 1904 г. в София се събират художниците Роберт Фран-
геш  – Миханович, Отон Ивекович, Рудолф Валдец (от Хърватия), Джордже 
Иванович и Риста Вуканович (от Сърбия), словенецът Фердо Весел и от бъл-
гарска страна Иван Мърквичка, Антон Митов, Ярослав Вешин и Харалампи 
Тачев, за да съставят проектната резолюция на Съюза. Взето е решение бъл-
гарската столица да поеме организирането на следващата проява. Но проек-
тоуставът на съюза е подписан само от петнадесет български художници (в 
Белград участвуват деветдесет и четири художници). Раздорът идва с избора 
на централно настоятелство: председател Ярослав Вешин, секретар Харалам-
пи Тачев, касиер Марин Василев; членове: арх. Киро Маричков и Харалампи 
Илиев. ред учредителите от 1904 г. отказват да попаднат Иван Мърквичка, Ан-
тон Митов, Петко Клисуров, Иван Ангелов. Това илюстрира противоречията 
между „живите класици“ и нашите по-млади художници, които вече обръщат 
поглед си извън академизма и са против опекунството. „Но така или иначе де-
лото трябваше безогледно да върви напред, за да докаже чрез бъдещи изложби 
неговата жизнеспособност, неговото право на съществувание“ – се казва в из-
дадения в София каталог на II южнославянска изложба. В същност това е пър-
вата истинска проява на „Лада“, устроена според съгласувани правила и опре-
делена цел...

Именно на София се пада честта на пионерското дело! И така, в някогаш-
ния Манеж, през август и септември 1906 г. се провежда II изложба на ново-
учредения съюз „Лада“. Помещението е променено и подготвено от архитекти-
те Фингов и Маричков, автор на плаката е Александър Божинов. Изложбата 
съдържа раздел „Български художници преди Освобождението“ с две картини 
на Станислав Доспевски и дванадесет картини и десетина рисунки на Николай 
Павлович. Като почетни гости са представени световноизвестният плакатист 
Алфонс Муха и Влахо Буковац, хърватски живописец със завидна междуна-
родна кариера за XIX век (но той още от 80-те години започва да се подписва 
на кирилица). Тези имена достатъчно ясно говорят за равнището на експози-
цията. 

За първи път нашата културна общественост се среща с чужди творби и 
майстори в такъв мащаб. Това са многопосочни и различни картини, отрази-
ли онова, което критиците наричат символизъм, пленеризъм, декаданс, югенд-
стил, модерн, бидермайер, импресионизъм...

Всъщност София събира новаторите и класиците на четири обновяващи-
те се балкански култури – можем да посочим имената от българска страна на 

Калин Николов • 110 години (и няколко месеца повече) от изложбата на Съюза на...
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Ярослав Вешин, Александър Божинов, Марин Василев, Иван Димитров, Гошка 
Дацов, Йордан Кювлиев, Михаил Кръстев, Никола Михайлов, Харалампи Та-
чев, Атанас Михов, Александър Мутафов и др. От хърватска страна заслужа-
ва да отбележим Иван Мещрович, реалистите пейзажисти Целестин Медович 
и Клеменс Црънчич, както и Отон Ивекович, чиято палитра все повече се до-
ближава до цветовите начини на работа при импресионистите... Рихард Яко-
пич, Иван Грохар, Матей Стърнен са членове на словенското импресионистич-
но дружество „Сава“, създадено през 1902 г. Тези силни и смели художници са 
главно ученици на Антон Ашбе и неговата частна мюнхенска школа, през коя-
то са минали забележителни творци: основателят на абстракционизма Василий 
Кандински, редица първостепенни руски и чешки художници като Игор Гра-
бар, Добужински, Лудвиг Куба и мн. др. Сръбската група се предвожда от голе-
мия реалист Джордже Кръстич, отдаден на демократичната идея за културно 
доближаване към хората, в името на тяхното просвещение. Ще добавя имената 
на Марко Мурат, Бета и Риста Вуканович, Джордже Йованович...

Но не само българската пластична култура се е повлияла положително 
от сплотяването на балканските художници. „Лада“ изпълнява изключително 
важна мисия в изграждането на културните ценности на балканските народи, 
променя съдбата на балканското пластично изкуство и се противопоставя на 
тесногръди мании. Няма никакво съмнение, че чрез уникалната форма на Съ-
юза на южнославянските художници „Лада“ всъщност е написана една от най-
дос тойните глави на европейското културно взаимодействие, подпомагане и 
толерантност за целия ХХ век. 

Хърватското изкуство в края на XIX и началото на XX век 

През XIX век изкуствата на Хърватия (влизаща в границите на Австро-
Унгарската дуалистична монархия) не се отличават съществено от онова, което 
вкусът на Виена им налагала. И все пак епохата към края на века започва дина-
мично да предефинира понятията за културна идентичност. Изкуствата стават 
това, което легитимира съществуващи и „несъществуващи“ народи пред оста-
налия свят. 

За Хърватия началото се смята поставено от изложбата на хърватските 
народни занаяти през 1894 г. Още по-важно е продължителното честване  на 
хиляда годишнината от населяването на Карпатския регион от унгарската на-
родност през 1896 г., увенчано със значими строежи и експозиции. Изненадва-
що, там народността изпъквала ярко, демонстрирана от генерация художници 
и архитекти, възпитаници на Занаятчийското училище в Загреб, а и на акаде-
миите във Виена, Мюнхен и Париж. Техните постижения са израз на предста-
вителните нужди на хърватското буржоазно общество и обществените въжде-
ления. Хърватските духовни водачи Йосиф Щросмайер и Изидор Кръшняви 
се заемат с изграждане на „хърватски национален стил“ като важна част от съ-
щностния образ на нацията, но и като основа на една обща бъдеща славянска 
култура. 
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От друга страна хърватското изкуство не е могло да остане извън евро-
пейските тенденции, особено бурни в края на XIX век. Художникът Влахо Бу-
ковац (любопитен факт е, че макар неговият баща да е бил италианец, младе-
жът взема името на майка си, далматинка, с което демонстрира едновременно 
славянската си принадлежност и политическата си кауза) впечатлява с ефект-
ната си творческа биография. Аплодиран от критиката във водещи страни, той 
се налага с алегоричната си изобразителна повествователност, със сигурния 
си артистичен темперамент, с вещата си техника... Академичните похвати на 
стила му се съчетават с умение да запазва цветността при колоритните реше-
ния. Начинът му на живописване допуска и изграждане на формата чрез малки 
точки, както това правели постимпресионистите, но без художникът да следва 
техните дивизионистични ефекти при разлагането на цветовете. Не се е коле-
бае обаче при работата си на пленер да предприема смели цветови решения... 
Последователите му били наречени „Шарената загребска школа“.

Близки до Буко Влаховац са художническите възгледи на Целестин Медо-
вич, чието творчество се базира на различни влияния от неокласицизма, от ис-
торическата композиция, религиозната тайнственост на атмосферата, пейза-
жа с недоизказаността на природната мистика и подвеждане към романтизма... 
Иван Тишов също следва еклектични академични тенденции, както и влияние-
то на творци като Ханс Макарт, Алма Тадема и др. Отнесен откровено към об-
ластта на еротиката е подобния като стил художнически свят на Роберт Ауер,  
участвал в изложбата на Мюнхенския сецесион през 1896 г. и отличен на Па-
рижкото световно изложение през 1906 г.... Тържествените и триумфални мо-
менти от хърватската история са най-вече тема в творчеството на Отон Ивеко-
вич. Историческият дух на времето насочва художника към извори за сюжети 
и мотиви от националната история, която трябва да допринесе за укрепване на 
националната гордост. Като литературно-анекдотични могат да бъдат определе-
ни селските и градските композиции на Йосо Бузан.

Пейзажният жанр не  бил обвързан дидактически към високите регис-
три на патетичното и митологично начало. Въпреки това хърватският пейзаж 
е предимно с пресъздадени гледки от Адриатика и провинцията, част от пред-
ставянето на региона. Романтичното лице на природата, екзотиката на край-
брежието властва в творбите на Менци Клемент Црънчич, а топлината и ме-
котата в интерпретацията са характерни за пейзажите на Фердо Ковачевич. 
Градската среда с исторически характер, с тълпата и пазарите са чест мотив в 
графиката на Бранко Шеноа, пресъздал в живопис интимния характер на град-
ските покрайнини... Не е възможно да не се отбележи големият талант на рано 
починалата художничка Слава Рашкай – умението ѝ да показва интимността 
на природата в техниката на акварела.

Прочитът на стиловете, възприети сред хърватските художници, марки-
рани от влиянието на Буковац, е  третиран смело, с много повече майсторство 
и творческа сила от Бела Чикош Сесия, който със своята  надареност определе-
но изпъква сред генерацията си. 
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Доминиращо за хърватската култура е присъствието на скулптора Иван 
Мещрович, наричан дори „славянски Микеланджело“. С модерно разбиране на 
стила сецесион работи и художникът Мирко Рачки. В духа на реализма и сим-
волизма са творбите на скулпторите Роберт Франгеш-Миханович и Рудолф 
Валдец, също забележителни представители на хърватската скулптурна шко-
ла...

Особено пространно развитие осъществява живописецът Емануел Видо-
вич, чието художническо начало произлиза от влиянието на италиански ху-
дожници от края на XIX век и импресионизма, но достига дълбок експресивен, 
философски и напълно личен изказ. 

Важна страница за хърватското изкуство от началото на XX век е тъй на-
реченото „Хърватско училище“, което включва Йосип Рачич, Мирослав Кра-
льевич и Владимир Бечич. 

Владимир Бечич отбелязва в мемоарите си: „ние имахме отношение към 
развитието на модерното изкуство. Знаехме за Лейбл, който живееше близо до 
Мюнхен и знаехме много добре френските импресионисти, особено Мане“... 
Пътят към модерното изкуство на ХХ век е проправен... Въпреки че за  Рачич  
и Кральевич житейският път привършва рано – първият се самоубива още до-
като се учи, а вторият умира от туберкулоза няколко години след приятеля си – 
групата остава градивен фактор в  хърватското изкуство с всички стойностни 
характеристики на модерността.

Влахо Буковац e роден на 4 юли 1855 г. в хърватския град Цавтат. Още от 
най-ранната си младост работи на различни кораби и така пътува до най-от-
далечените краища на света. В Сан Франциско се научава да прави любителска 
фотография. През 1876 г. се завръща у дома. С отпусната от сръбския писател 
Медо Пучич стипендия заминава за Париж. Записва се в Школата за изящни 
изкуства (École nationale supérieure des Beaux-Arts) в класа на Александър Каба-
нел. Променя фамилията си Фаджиони на Буковац, за да покаже своето лично 
предпочитание към славянския произход на майка си.

В парижкия етап на творчеството му (1877 – 1893) надделява академизмът. 
Участва в Салона, получава престижни награди. Показва сцени от живота и 
бита на Черна гора, както рисува и в жанра на неокласическата композиция, 
портрета и пейзажа. В тях експериментира с пластически живописни решения, 
пропити с импресионистичните тенденции на своето време (прави серии пей-
зажи от Фонтенбло, от Монмартър и Прийеко Бърдо).

От 1880 г. започва работа в двора на Обренович, като подписва картини-
те си на  кирилица. В своите мемоари споменава благоприятната атмосфера за 
творческото му развитие в Белград. Когато по поръчка на крал Милан Обрено-
вич рисува кралица Наталия, художникът се е представил с думите: „Аз не съм 
французин, роден съм до Дубровник, в Цавтат, езикът ми е сръбски, тоест съ-
щия, който се говори в Белград“.
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През 1893 г. Влахо Буковац се завръща в Загреб, където живее до 1903 г. и 
се превръща в централна фигура за художествения живот на града. Обединява 
млади художници и писатели, насърчава създаването на ателиета и изложбена 
зала, преподава в Художествената академия. От 1903 г. е назначен за професор 
по живопис в Академията за изящни изкуства в Прага. 

Широко признание сред страните с преобладаваща славянска народност 
получава в Белград, по време на Първата югославска художествена изложба 
през 1904 г. През 1925 г. в Белград публикува мемоарната си книга „Моят жи-
вот“, която получава годишната награда за най-добра книга на Сръбското кни-
жовно дружество (Српска књижевна задруга).

През 1892 г. е избран за почетен член на Сръбската кралска академия. До-
писен член е на Академията на изкуствата на Кралство Сърбия от 1905 г., а през 
1919 г. става почетен член на Югославската академия на науките и изкуствата. 

Умира на 23 април 1922 г. в Прага.

Влахо Буковац • Етюд. Маслени бои, платно

„Силата на Буковац като колорист се явява обаче най-блестяща в негова-
та СТУДИЯ. Това е една млада жена, току-що излязла от банята; Буковац ни я 
представлява в тоя тих и сладък час, когато в своята изнежена жезнерадост на 
гиздаво същество, тя се любува на себе си. Голото тяло е изрисувано и модели-
рано с чудесно изкуство. Вижда се, че художникът е творил с упоение. Един дъх 
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на млад живот и на свежест лъха от нея, тя е неподвижна, но някакъв ритъм се 
чувства в нейното хармонично и плътно тяло. Един горещ тон трепти по ко-
жата, върху която отраженията на постланите килими играят в тънки и бегли 
нюанси. Именно и правдиво същевременно, с чудесна сила, мекост и истина в 
колорита, рисувано с една грация в линиите, която напомня френските импре-
сионисти, това голо тяло е една от прелестите на тая изложба… Чини ми се, че 
един от великите художествени подвизи, които извърши импресионистичната 
школа на Моне, Дегас, Мане и пр., бе да възвърне живописта към нейната ес-
тествена задача, която е, тъй да речем, чисто „хроматическа“, тоест насочена 
главно към предаване на цветовете и формите в природата, а не философска.“ 

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.

Рудолф Валдец е роден на 8 март 1872 г. в Крапина, Северна Хърватия. 
След като завършва занаятчийско училище в Загреб, заминава да учи скулпту-
ра в академиите във Виена и Мюнхен. Бил е професор в Академията за изящ-
ни изкуства в Загреб (1908 – 1929). От 1919 г. е член на Хърватската академия 
на науките и изкуствата. Стилът му се развива под влияние на виенския сеце-
сион, работи статуи с алегорично съдържание. Тенденцията да възпроизвежда 
достоверно историческия и реалистичен дух на темите си се отразява особено 
в неговите бюстове на Йосип Шросмайер, Франьо Рачки, Ватрослав Ягич, Изи-
дор Кръшняви, Иван Мажуранич, Иван Трънски, в надгробните паметници 
на Иван Кукулевич-Сакцински, Франьо Рачки, Силвие Страхимир Кранчевич. 
Доситей Обрадович др.

Рудолф Валдец и Роберт Франгеш-Миханович са пионери на съвременна-
та хърватска скулптура. Рудолф Валдец е един от първите хърватски скулпто-
ри, майстори на медалната пластика. Неговите декоративни творби оформят 
архитектурните ансамбли на бившата Национална и университетска библио-
тека в Загреб, Художествената галерия и други публични институции в града. 
Дейността му се отличава с високи културни и обществени приноси. Постига 
значителни успехи като преподавател по рисуване.

Умира на 1 февруари 1929 г. в Загреб.
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Рудолф Валдец. Йосип Щросмайер. Бронз

Мато Целестин Медович е роден на 17 ноември 1857 г. в Куна Пелешацка, 
в Австрийската империя. Училищното си образование получава във Францис-
канския манастир на полуостров Пелешац, недалеч от родното си село. Еди-
надесетгодишен (през 1868  г.), бъдещият художник постъпва във Францис-
канския орден и е изпратен в един манастир в Дубровник, където получава 
монашеското име Целестин. Там неговите опити в изкуството са видени от гла-
вата на Францисканския орден Бернардо дел Ваго ла Портогруаро, който посе-
щава Дубровник. С негово решение от 1879 г. през 1880 г. Целестин Медович е 
командирован в Рим, а след това и на други места, за да се учи. 

През 1886  г. Целестин Медович се връща в манастира в Дубровник, но 
по инициатива на обществеността и на австрийския художник Емил Шиндлер 
младежът получава възможността да се учи в Мюнхенската академия за изящ-
ни изкуства. Там креативността на хърватския художник е повлияна от проф. 
Карл Пилоти. 

През 1893 г. Целестин Медович се завръща в Дубровник. През 1895 г. става 
член на групата художници в Загреб, които се събират около художника Влахо 
Буковац. Заедно с тях участва в изложби в Будапеща, Копенхаген, Прага, Па-
риж, Белград, София и Загреб. На събрание от 24 април 1919 г. Хърватската 
академия за наука и изкуство избира за свои почетни членове Влахо Буковац, 
Мато Целестин Медович и Иван Мещрович. Малко след това признание обаче 
Целестин Медович се разболява и е прехвърлен в болница в Сараево, където на 
20 януари 1920 г. умира.
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Целестин Медович. Мадона. Маслени бои, платно

Целестин Медович. Мъртвото езеро в Локрум
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Целестин Медович. Римлянка. Маслени бои, платно

„Други, като ДЯВОЛСКИЯ МОСТ В ЛОКРУМ, имат голяма сила на на-
строение. Очевидно е, че Медович е един художник със забележителен темпе-
рамент, но който още търси своята техника. Това впечатление се потвържда-
ва от разнообразността на изложените работи, доста многобройни. Неговата 
РИМЛЯНКА, която по тона на белия колорит напомнюва донейде прочутата 
MADAME RECAMIER на Давид, се гледа с удоволствие, макар и слабо нарису-
вана...“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.

Отон Ивекович е роден на 17 април 1869 г. в Крайнец, където завърш-
ва начално училище. В гимназията пренебрегва предметите, освен часовете по 
история и рисуване. През 1886 г., когато брат му Кирил отива да следва във Ви-
ена, Отон Ивекович също изразява желание да бъде изпратен във Виенската 
художествената академия. Семейството му обаче не можело да си го позволи, 
така че младежът започва уроци при Фердо Куикирез, художник от френски 
произход, живеещ в Загреб. В средата на 1888 г. Отон Ивекович става редовен 
студент във Виена на собствени средства, а впоследствие продължава обуче-
нието си в Академията за изящни изкуства, в Мюнхен. 

Когато Ивекович се завръща в Хърватия, бива назначен за учител по ри-
суване в гимназия, а по-късно в занаятчийско училище, където се пенсионира 
през 1926 г. Негови живописни творби са показани на Световното изложение 
в Париж.
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Работи едновременно в много различни области на пластичните изкуства: 
илюстрира книги, изготвя сценографски проекти, сътрудничи на Хърватската 
академия за наука и изкуство, участвал е в създаването на Съюза на южносла-
вянските художници „Лада“. 

През 1910 г. заминава за Америка и се занимава с църковна стенопис. 
След избухването на Първата световна война Ивекович отива на фронта 

като военен кореспондент. 
След края на войната той продава къщата си в Загреб и купува стар замък, 

в който има ателие и живее там заедно със семейството си до1938 г.
Умира на 4 юли 1939 г. в град Кланец.

Отон Ивекович. На кръчмата. Маслени бои, платно

Менци Клемент Црънчич е роден на 3 април 1865 г. в Брукан дер Мур, 
Австрия. Баща му, граничен служител, подготвял сина си за армията, който 
след начално училище във Виена е записан във военна гимназия. На седемна-
десет години обаче младежът се насочва към живописта. След два семестъра 
във Виенската художествена академия (1882 – 1884) той прекъсва и работи в 
град Кобург (1886 – 1887), където прави декори за театъра. През 1889 – 1892 г. 
продължава своето образование в Академията за изящни изкуства в Мюнхен 
при професор Николаус Гизис. 

След като се дипломира, Црънчич преподава живопис в Училището по 
изкуствата и занаятите в Загреб. През 1894 г. по инициатива на Исидор Кръш-
няви – директор на Института за образование и теология, Црънчич получава 
стипендия за да изучава техниките на офорта и гравюрата в ателието на ху-
дожника Уилям Унгер във Виена. През 1896 г. художникът е награден със зла-
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тен медал за най-добра работа, а през 1897 г. получава специална награда от 
Академията. В същото време започва да излага свои творби в Загреб и в дру-
ги европейски градове (Будапеща, Санкт Петербург, Париж) с Дружеството на 
хърватските художници, както взема участие в редица изложби в град Опатия, 
където много от картините му се продават успешно.

През октомври 1906 г. съвместно с колегата си Бела Чикош, Менци Кле-
мент Црънчич е инициатор за създаването на първото частно училище по жи-
вопис в Загреб, което по късно се преобразува в Академия за изящни изкуства 
в Загреб. В него Црънчич е професор до самата си смърт. 

През 1919 г. Менци Клемент Црънчич става един от първите членове на 
Югославската академия на науките и изкуствата. За периода 1920 – 1928 г. е бил 
директор на галерията за стари майстори „Щросмайер“.

Умира на 9 ноември 1930 г. 

Клемен Црънчич. Далматински бряг. Маслени бои, платно

„Црънчич се явява впрочем във всичките свои картини като художник 
на морето. Неговата ВЪЛНА ни представлява едно леко развълнувано море. 
Вълните се подигат, разбиват се о камъни, от които отскачат с пенести струи 
и се разливат в ширината. Господствуещото мнение е, че тая картина е един 
chef d’oeuvre (произведение от висока класа, висша работа, работа на майстор – 
б.р.)“.

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.

Роберт Франгеш-Миханович е роден на 2 октомври 1872 г. в град Срем-
ска Митровица. През 1889 г. завършва търговско училище в Загреб. След това 
учи във Виена, в Училището за приложни изкуства (1889 – 1894) и в Академия-
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та за изящни изкуства, в класа на скулптора Ото Кьониг (1894 – 1895). След за-
вършването си преподава в Загребското училище за приложни изкуства. 

През годините 1900 – 1901 допълва художественото си образование в Па-
риж, където се среща с Огюст Роден. 

Роберт Франгеш-Миханович е бил член на няколко художествени ака-
демии, включително извън Югославия (например Академията в Прага). Той е 
един от основателите на Дружеството на хърватските художници (1897), на Съ-
юза на южнославянските художници „Лада“ (1904) и на Загребската академия 
за изящни изкуства, в която преподавал от основаването ѝ през 1907 г. 

Автор е на различни статуи с алегоричен, митологичен и религиозен ха-
рактер: „Невинност“ (1902), „Бягството в Египет“ (1906), „Отвличането на 
Европа“ (1906), както и портрети и бюстове на Вартослава Лисинска (1895), 
Антун Миханович (1908), Антун и Степан Радич (1936). През 1897 г. създава 
паметник на загиналите войници от 78-и полк в Осиек – смятан за най-ранна-
та творба в импресионистичен стил в хърватската скулптура. 

Умира на 12 януари 1940 г. в Загреб.

Франгеш-Миханович. Прегъвач на желязо. Бронз
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Франгеш-Миханович. Бягството в Египет. Бронз

Бранко Шеноа е роден на 7 август 1879 г. в Загреб, Хърватия. Син е на из-
вестния хърватски писател Август Шеноа. Завършва специалностите право и 
философия в Загреб и през 1912 г. получава докторска степен по история на из-
куството. Междувременно посещава Училището за живопис на Отон Ивеко-
вич и курс по графичен дизайн при Менци Клемент Црънчич.

Бил е директор на Академията за изящни изкуства в Загреб, изпълнявал 
е и други длъжности, свързани с културното наследство. Избран е за член на 
Югославската академия на науките и изкуствата. Като художник работи в пей-
зажния жанр, прави офорти и илюстрации.

Умира е на 4 декември 1939 г.

Бранко Шеноа. Август. Маслени бои, картон
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Емануел Видович е роден на 24 декември 1870 г. в град Сплит, Австро-Ун-
гария, днешна Хърватия. 

През 1887  г. седемнадесетгодишният Емануел Видович се записва като 
студент по скулптура в Академията за изящни изкуства във Венеция. Недово-
лен от консерватизма на обучението, през 1890 г. се отказва да продължи и за-
почва да рисува самостоятелно. През 1894 г. една негова творба е експонирана 
в Милано заедно с творби на Джовани Сегантини. В същия период той прекар-
ва известно време в Киоджа, тихо рибарско градче с живописни лагуни и кана-
ли. Картините му са окъпани в светлина, живописвани смело и с широко нане-
сени петна, в състояния на природата, които носят духа на символизма. 

От 1900 г. участва в груповите изложби на хърватските художници в Ми-
лано, Лондон, Виена и София. През 1908 г. заедно с Иван Мещрович основават 
художническото дружество „Медулич“. Цикълът от 1936 г., когато рисува град 
Трогир и околностите му, е приветстван от критиката и той е избран да участва 
в Биеналето във Венеция през 1942 и през 1952 г. През 1949 г. Видович е избран 
за член-кореспондент на Югославската академия на науките и изкуствата. През 
1952 г. се организира негова ретроспективна изложба в Загреб.

Емануел Видович умира на 1 юни 1953 г. 

Емануил Видович. Привечер. Маслени бои, платно

„Видович поразява със своята чувствителност и фантазия. Той е поет. Не-
говото творчество е един опит да се изразят чрез живописта блянове и настро-
ения. Той обича особено смътните часове, в които вее тайнственост. Подобно 
на модерните символически поети, той иска да ни предаде очарованието на ти-
шината, на сенките, на нощта.“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.
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Фердо Ковачевич е роден на 10 април 1870 г. в Загреб. Завършва Занаят-
чийското училище в родния си град през 1888 г. Сред преподавателите му са 
били Никола Машич, сръбски художник, който познавал принципите на им-
пресионистичната живопис. Получил стипендия, Фердо Ковачевич продължа-
ва образованието си в Художественото занаятчийско училище във Виена. От 
1917 г. преподава в Академията в Загреб.

В Загреб участва в украсата на двореца на Департамента по теология и об-
разование, където рисува портретите на Траян, Софокъл, Омир и Еврипид в 
т. нар. Помпейска стая, както и основната фигура от композицията „Алегория 
на музиката“ на тавана в Златната зала. Помага при разработването на изобра-
жения за църквата „Св. св. Кирил и Методий“ на Университета в Сараево. Съ-
основател е на Асоциацията на хърватските художници. Участва в изложбите 
с групата на Влахо Буковац през 1894 г. и в Хърватския салон от 1898 г., а също 
и в изложби в Загреб, Париж (на Световното изложение от 1900 г.), Прага, Бел-
град и София. През 1899 – 1901 г. прави тридесет рисунки за хърватската част 
на монографията Die Österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, изда-
дена във Виена през 1902 г.

Известен е предимно като пейзажист. 
Фердо Ковачевич умира на 1 септември 1927 г. в Загреб.

Фердо Ковачевич. Мартенски върби. Маслени бои, платно
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Фердо Ковачевич. Пейзаж. Маслени бои

„Като пейзажист, редом с Црнчича иде Фердо Ковачевич. Ковачевич има 
добър, мек колорит, едно доста тънко и верно чутье на интимния живот и на 
дъха на природата и наклонност към хармонизиране на цветовете... Друга една 
картина ни представлява пак върби, надвесени над вода. Тук също има силно 
настроение, но колко странно е, че г. Ковачевич е изобразил водата равна като 
стъкло и мъртва.“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.

Бела Чикош Сесия е роден на 27 януари 1864 г. в Осиек. 
Въпреки успешната си военна кариера, Бела Чикош Сесия напуска армия-

та и се записва в Академията за изящни изкуства във Виена. Там бива отличен 
с два златни медала – през 1889 и през 1891 г. – за сцени, изобразяващи древна-
та история. През 1891 г. той се записва в специалния курс на Леополд Мюлер, 
автор на картини с ориенталски сюжети.

През 1892 г. Бела Чикош Сесия се завръща в Загреб и взема участие в деко-
рирането на Помпейската стая в Департамента по теология и образование. Не-
говата работа там е контролирана от ръководителя на отдела Исидор Кръшня-
ви. Художникът е удостоен с възможност да посети Венеция, а после Мюнхен, 
където работи при Карл фон Маар. 

През 1902  г. Бела Чикош Сесия напуска Загреб, до голяма степен пора-
ди икономически причини, и пътува до Америка с колегата си Робърт Ауер. 
След като не намира поле за изява, той се връща и отваря частно художестве-
но училище, заедно с Менци Клемент Црънчич. Четири години по-късно той, 
Црънчич, Ауер, Робърт Франгеш-Миханович, Рудолф Валдец, Отон Ивекович 
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и Бранко Шеноа ще се обединят, за да създадат Кралския колеж за изкуства и 
занаяти (сега в Академията за изящни изкуства в Университета в Загреб).

През 1898 – 1899 г. художникът поставя началото на цикъл от десет карти-
ни, изработени по романа на Миловой Дежман. Този цикъл „Innocentia“ е висо-
ко оценен от историците на хърватското изкуство като „може би най-отличи-
телната творба на нашето начало“. (Гърго Гамулин. Хърватски живопис в края 
на деветнадесети и началото на двадесети век. Загреб, 1995.) Днес са известни 
само малки части от цикъла, главно скици и подготвителни рисунки.

Художникът умира внезапно пред статива, докато работи върху платно, 
наречено „Смъртта на невинността“, на 11 февруари 1931 г. в Загреб.

Бела Чикош-Сесия. Непорочност. Маслени бои, платно

Иван Мещрович е скулптор, смятан за най-изявения авторитет на хър-
ватската пластична школа за ХХ век. Роден е на 15 август 1883 г. във Върполие, 
Славония (тогава в рамките на Австро-Унгарската империя) в селско семей-
ство. До пълнолетието си младежът е бил пастир, който в свободното си вре-
ме обичал да прави дърворезби и да декорира битови предмети. Талантът му 
е забелязан и той е изпратен да се обучава при каменоделеца Павле Билинич в 
Сплит. Съпругата на Билинич, която била гимназиална учителка, забелязва та-
ланта на Иван Мещрович и се обръща към меценати да подпомогнат неговото 
развитие. В периода 1901 – 1904 г. Иван Мещрович следва скулптура и архи-
тектура в Академията за изкуства във Виена, след което започна да се изявя-
ва чрез своята работа, включително в изложби в залата на Виенския сецесион. 
Бива високо оценен от Огюст Роден, който го нарича „най-големият феномен 
в скулптурата“. Чрез творчеството си Мещрович бързо постига висок артисти-
чен и обществен престиж, пътува и има изложби в редица европейски страни – 
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по време на Първата световна война е член на Югославския комитет в Лондон, 
отстоява независимостта на южните славяни от Австро-Унгария. През 1922 г. е 
директор на Академията за изящни изкуства в Загреб. През 1920 – 1923 г. про-
ектира погребалния параклис на семейство Рачич в Цавта, паметника на Гръ-
гор Нински в Сплит (1926 – 1927) и Паметника на незнайния герой на Авала, 
планината близо до Белград (1934 – 1938). 

През Втората световна война Иван Мещтрович е арестуван и прекарва 
около три месеца в затвор, контролиран от хърватското националистично дви-
жение „Усташа“. През 1942 г. е освободен и заминава за неутрална Швейцария. 

От 1947 г. живее в Съединените щати, където преподава скулптура в ня-
колко американски университети. През 1952 г. Иван Мещрович дарява дома си 
в Сплит с всички свои творби на югославската република. Умира в Саут Бенд, 
САЩ, както работи, на 16 януари 1962 г.

Иван Мещрович. Ваза

Иван Тишов е роден на 8 февруари 1870 г. във Вишковци, североизточ-
на Хърватия, тогава част от Австро-Унгария.. Основно образование получава 
в родното си село. След това учи в Училището за приложни изкуства в Загреб, 
след което се записва студент във Виенската художествена академия и в Бавар-
ската академия за изящни изкуства в Мюнхен. От 1895 г. до смъртта си препо-
дава в Академията за изящни изкуства в Загреб. През периода 1913 – 1914 г. 
специализира в Академия „Жулиен“, Париж. Участвал е в изложби в Загреб, 
Виена и Будапеща, членувал е в движението Виенски сецесион.

Още по време на обучението си във Виена Иван Тишов изпълнява по-
ръчка за четири монументални картини с алегорично съдържание за Златната 
зала в Загреб, представляващи традицията, теологията, изкуството и науката. 
За тази си проява в изложба на хилядолетието в Будапеща през 1896 г. и е на-
граден с бронзов медал.
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Изследователите на творчеството му открояват влиянието на Art Nouveau 
в стила му. Автор е на множество портрети и пейзажи, най-вече от родната 
му Славония. В по-късно си работи художникът избира сюжети с фолклорни 
и митологични мотиви. Участва в работата над стенописите в редица църкви, 
както и библиотеката на Университета в Загреб и Загребския градски театър.

Умира на 20 септември 1928 г. в Загреб.

Иван Тишов. Момиче сред праскови. Маслени бои, платно

Сръбското изкуство в края на XIX  и началото на XX век 

При могъщия литературен авторитет на Вук Караджич и обществените 
обстоятелства реализмът е най-естественото понятие, с което историците на 
сръбското изобразително изкуство отразяват времето. И все пак, ако чрез раз-
бирането за реализъм в западноевропейското изкуство навлизат нови, социал-
ни или предизвикателни теми (Миле, Курбе), то сръбското изкуство се развива 
в руслото на националното. Художниците като цяло фокусират вниманието си 
върху различни аспекти от националната история или фолклора или отразяват 
сцени, предизвикани от актуалността... 
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И както през последните десетилетия на ХIХ  и първото десетилетие на 
ХХ век в сръбската литература преобладава историческата тенденция, вижда-
ме същото и в изобразителното изкуство. Художниците Джордже Кръстич, за-
едно с Павле (Пайя) Йованович и Урош Предич, са смятани  за един от най-
важните представители на сръбския реализъм, които майсторски разкриват 
екзотиката на балканския свят. С крачка по посока на търсене пластична емо-
ционалност в иначе реалистичното им творчества ще отличим изкуството на 
Марко Мурат и Риста Вуканович. 

Естествено за през  ХIХ век, когато все още няма сръбско заведение за ху-
дожествено образование, е влиянието на Мюнхен, Виена и Париж. Пайя Йова-
нович, който още като студент в Мюнхен е постигнал забележителна артистич-
на репутация, се изявява  в областта на представителния портрет. През дългия 
си живот той е имал възможността да нарисува Франц Фердинанд, крал Алек-
сандър и дори маршал Тито.

Докосването до модерните тенденции, с които изкуството ще продължи 
да живее през ХХ век в Сърбия е символизмът в творбите на Стеван Алексич, 
в чието реалистично пространство ще открием образа на смъртта или борбата 
между доброто и злото.

Скулптурата в Сърбия от периода е представена преди всичко с творби-
те на Джордже Йованович – първия сръбски скулптор с академично образо-
вание, автор на многобройни обществени паметници, официални портрети и 
бюстове, отразил и интимния жанр на голото женско тяло. В скулптурната га-
лерия можем да добавим и имената на Симеон Роксандич и Петър Убавкич.

Коренно различна сред посочените творчески движения е живописта на 
Надежда Петрович, нареждана днес сред най-значимите сръбски художнички 
и жени с обществена мисия за началото на XX век. Тя извежда сръбското изку-
ство към сърцевината на модерната пластична култура на Европа. 

Бета Вуканович (Бабет Бекмайер) е родена на 18 април 1872 г. в град Бам-
берг, Германия. След завършване на средното си образование тя посещава Учи-
лището за изкуство и занаяти в Мюнхен, а през 1890 г. се записва в частните 
живописни школи на Карл Марк и Антон Aшбе в същия град. Там се запоз-
нава със сърбина Риста Вуканович, с когото свързва живота си, въпреки пре-
дупрежденията, че в Белград няма да намери подходяща атмосфера за своето 
развитие. През 1899 г. семейство Вуканович получават разрешение от Минис-
терството на образованието на Кралство Сърбия да приемат и продължат дей-
ността на починалия словашки художник Кирил Кутлик, основател на учили-
ще за живопис и рисуване. Бета Вуканович е сред първите творци в сръбското 
пластично изкуство, които работят на пленер. Рисува портрети, пейзажи и на-
тюрморти. Смята се още, че от нея започва и началото на модерната сръбска 
карикатурата. 

Бета Вуканович е участвала във всички южнославянски изложби, а също 
и в редица общи експозиции (Рим, Мюнхен и Париж). 

Умира на 31 октомври 1972 г. в Белград.

Калин Николов • 110 години (и няколко месеца повече) от изложбата на Съюза на...



алманах • Ϛвета гора • 2016 179

Бета Вуканович. Портрет на мъжа ѝ, художникът Риста Вуканович. 
Маслени бои, платно

Mарко Мурат е роден на 30 декември 1864  г. в селцето Шипанска Лука 
на остров Шипан, близо до Дубровник, в католическо семейство. Виден сръб-
ски художник, водеща фигура сред сръбската и югославска културна общест-
веност. 

Първоначално учи в Художествената академия в Мюнхен, а след дипло-
мирането си през 1893 г. заминава за Рим и Париж. Получава бронзов медал 
на Световното изложение в Париж през 1900 г. с картината „Пристигането на 
крал Душан от Сърбия в Добровник“. Един от основателите е на Академията 
за изящни изкуства, Белград. Преподавал е рисуване на княз Александър Ка-
раджорджевич. Марко Мурат живее главно в Дубровник и е основен фактор 
за съхраняването на художественото наследство и за развитието на местната 
културата. През 1920 г. става почетен член на Сръбската академия на науките 
и изкуствата. 

Творчеството на Марко Мурат е жанрово богато: пейзажи, портрети и на-
тюрморти, но художникът е особено популярен с многофигурните си компо-
зиции на историческа тема. 

Умира на 14 октомври 1944 г. в Дубровник. 
Ръкописът на недовършената му автобиография, изчезнал след смъртта 

му, бе намерен наскоро и публикуван през 2007 година от хърватското литера-
турното списание „Коло“. В него се съдържат ценни описания на ежедневието 
в Дубровник между 1860 и 1870 г.
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Марко Мурат. Гробища. Маслени бои, платно

„В сръбския отдел възбужда жив интерес един млад художник, Марко 
Мурат. Мурат е несъмнено един добър артистичен темперамент. И ясно личи 
в него едно безпокойно стремление към оригинално и ново изкуство. Той има 
фантазия, чувствителност, добър вкус и любов към хубавата живопис.“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 –1907 г.

Йозеф Даниловац (в каталога на изложбата от 1906 г. в София е записан 
като Йосим Даниловац) е роден на 22 ноември 1877 г. във Виена. Австрийски 
художник от сръбски произход. Баща му бил бръснар по професия, установил 
се във Виена. Йозеф Даниловац завършва Академията за изящни изкуства в 
родния си град при Зигмунд Алеманд и Уилям Унгер (първият е известен и с 
това, че е бил в комисията, отхвърлила Адолф Хитлер като кандидат за студент 
в споменатото учебно заведение). Младият художник започва да работи в об-
ластта на графичното оформление и като илюстратор на седмичното списание 
„Мускет“ (австрийски вариант на мюнхенския „Симплицисимус“). Там кари-
катурите му придобиват широка актуалност, а и до днес чрез техните много-
бройни препечатки в албуми и издания се анализират редица събития от на-
чалото на ХХ век. Още през младежките си години художникът често пътува 
до Триест, където рисува по натура корабите и пристанищните съоръжения. 
Неговият интерес към технологията го прави един от създателите на илюстра-
ции и реклами в областта на техниката и транспорта и го налага сред водещите 
фигури за този вид илюстрации през ХХ век. Голяма популярност до днес имат 
неговите корици от железопътните каталозите на фирмата „Мерклин“, извест-
на с умалените си модели на гари и влакове. 

Йозеф Даниловац умира на 20 ноември 1945 г.
През 1955 г. една улица във Виена е кръстена на неговото име.
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Йозеф Даниловац. Стачка, офорт

„Работите на Даниловац са едни от най-добрите в цялата изложба. Сръчен 
рисувач, обладаещ чудесно техниката на радирунга, реалист по своя дар на на-
блюдение и същевременно поетичен по темперамента си, Даниловац предста-
влява и тая редка черта, че се взира в новите условия на живота и черпи от тях 
мотиви за едно социално вдъхновение, твърде симпатично. Неговата СТАЧ-
КА – макар да и липсува, може би, достатъчна интензивност в настроението, 
напрежение в израза в стойките и въобще буйност в цялата атмосфера на сю-
жета – представлява с голяма сила на призивание един от бурните моменти из 
живота на работничеството, тъй пълен с драматизъм и мрачна поезия.“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.

„Най-доброто творение на Даниловац в тая изложба е, обаче, тая порази-
телна БАБА ЮЛА, една чудесна глава, която с простотата и могъществото на 
рисунъка, с типичността на лицето, със своеобразния духовен мир, който се 
издава в погледа, прави поразително впечатление. Художникът, който е изпи-
сал тая глава, е един голям майстор...“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.
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Йосим Даниловац. Баба Юла. Цветен офорт

Риста Вуканович е роден на 3 април 1873 г. в село Босовина, в близост 
до град Требине, Херцеговина. Образованието си получава в Турно Северин, 
Румъния и Белград. През 1890 г. се записва в Художествената академия в Пе-
тербург като държавен стипендиант, но на следващата година се прехвърля в 
школата на Антон Ашбе в Мюнхен, а по-късно и в Мюнхенската художестве-
ната академия при проф. Шандор Вагнер. През 1898 г. завършва своето следва-
не и се завръща в родината си, където е назначен за учител в Първа белградска 
гимназия. На 20 септември 1898 г. в сградата на Народната скупщина той, Бета 
Вуканович и скулпторът Симеон Роксандич откриват изложба, с което полагат 
началото на този род дейност в Кралство Сърбия...

След смъртта на художника Кирил Кутлик, създател на първото сръбско 
училище по живопис и рисуване, Риста и Бета Вуканович поемат грижата за 
развитието на учебното заведение. От 17 април 1900 г. те започват да подгот-
вят свои класове.

Риста Вуканович е сред основателите на „Лада“, участвал е във всички из-
ложби и инициативи на съюза. През 1914 г. негови творби са показани в Сало-
на, Париж.

Умира на 7 януари 1918 г. в Париж, във военен санаториум. Погребан е в 
гробище за 750 сръбски военнослужещи в Тийеу, Париж.
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Риста Вуканович. Студия за портрет. Пастел, хартия

Джордже Йованович е роден на 21 януари 1861 г. в Нови Сад. Първона-
чално следва архитектура в Белград, но през 1884 г. се записва в Академията 
за изящно изкуство, Будапеща. Продължава образованието си като художник 
в Мюнхен и в École des Beaux-Arts, Париж. Той е първият сръбски скулптор с 
академично образование.

Един от основателите е на съюза „Лада“ и членува в него първоначално до 
1910 г. като след периода на войните се записва наново и членува до 1932 г. Бил 
е член и на Художественото дружество „Медулич“, както и на Дружеството на 
белградските художници.

Показвал е свои скулптури в Салона и на Световното изложение в Париж 
през 1889 г., където печели бронзов медал. Отличен е със златен медал на Све-
товното изложение в Париж през 1900 г. 

Прави голям брой бюстове и скулптури, както и медали и плакети. Сред 
най-известните му произведения са: паметникът на Йосиф Панчич в Универ-
ситетския парк в Белград, паметникът на княз Милош в Пожаревац (1898), па-
метникът на косовските герои в Крушевац (1910), „Черногорец на пост“ Париж 
(1903), паметникът на Бранко Радичевич в Сремски Карловци (1899), паметни-
кът на Живоин Мишич в Белград (1921), паметникът на Вук Караджич в Бел-
град (1929) и др.
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Джордже Йованович е избран за пълноправен член на Сръбската кралска 
академия на 16 февруари 1920 г.

Умира на 23 март 1953 г. в Белград. 

Джордже Йованович. Тъга. Скулптура

Словенското изкуство в края на XIX и началото на XX век 

В началото на ХIХ век словенската територия, която е била в рамките на 
Австрийската империя, става автономна провинция на Наполеонова Франция. 
Въпреки че френското присъствие в илирийските провинции е краткотрайно, 
то значително допринася за издигането на национално самочувствие. Местно-
то население преживява реформи, които разкриват същността на Френската 
революция като равенство пред закона. През 1813 г. всички словенски земи за 
пореден път са включени в Австрийската империя. Но интересът към словен-
ския езиков фактор и фолклор е нараснал значително, утвърждава се идеята за 
словенска културна идентичност. Словенският художник Маркус Пернхарт ще 
изобрази връх Триглав от Юлийските Алпи, който се е превърнал в романти-
чен символ на словенския дух за етноса. 

През XIV – XV в. се оформят три самобитни центъра на живопис – в Пре-
комурието, на изток (школата на Янез Аквила), във Фурлания – на запад и в 
Любляна (школата на Янез Люблянски). В края на XVII в. Любляна става сре-
дище на барока, а творчеството на Янез и Андрей Щраус е стилов преход меж-
ду него и класицизма. 

Но въпреки че още от средните векове има образци на изобразителното 
изкуство, за  разпознаваеми словенски творчески насоки или школа може да 
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се говори едва в периода на европейския романтизъм. Много важна година, 
считана за начало и на модерното словенско изкуство, е 1891 г., когато словен-
ският художник Антон Aшбе открива частна школа в Мюнхен, която скоро се 
превръща в училище, предпочитано дори от много чужденци. Написаното в 
мемоарите на Василий Кандински за Ашбе е достатъчно за да разберем колко 
важен е бил този човек за случващите се промени в пластичната характеристи-
ка на цялата европейска култура. Свободният му метод на обучение стимули-
ра творческата свобода на редица млади хора, за да поемат с решителна крачка 
към модерните стилове или сами да изградят такива. Всъщност Ашбе остава 
загадка и до днес. Наистина ли е познавал и следял развоя на творческите посо-
ки и модерните течения? Знае се, че започва да учи във Виена, където едва взе-
ма изпитите си, поради което заминава в Мюнхен, чиято свободна атмосфера 
в Академията му харесва. А и младежът допада на своите преподаватели. В съ-
щото време заедно със сънародника си Фердо Весел рисуват портрети на хора 
от средните прослойки, за да припечелят нещо. И все пак именно благодарение 
на него импресионизмът се превръща във възглед за учениците му Иван Гро-
хар, Рихард Якопич, Матей Стернен, Матия Яма и др.

Иван Грохар придава прекрасната символност на сезоните, почти спири-
туалистичното му чувство за колорит ни води към духа на нематериалното, 
сензитивното… А картината му „Сеяч“ се е превърнала в една от най-утвърде-
ните и характерни словенски изображения, символ на силата и постоянството 
на словенския народ. Матей Яма също изучава светлината и предава яркостта 
ѝ. Матей Стернен е майстор на човешката фигура, както малко импресионис-
ти могат. На Рихард Якопич словенското общество дължи не само смелото му 
творчество, но и построяването на изложбен павилион през 1909 г. в Любляна, 
която самата все повече прилича на модерен и оживен град: нейните атмосфе-
ра и строители са го превърнали в богат архитектурен ансамбъл, изграден око-
ло река Любляница на няколко хълма, към които през 1898 г. тръгва енергията 
на първата електроцентрала, а през 1901 г. – и пърният трамвай първият трам-
вай... Първото международно представяне на Рихард Якопич, Матей Стренен, 
Матия Яма и Иван Грохар като част от създадената група художници-импре-
сионисти, наречена на името на реката „Сава“, се е състояло през 1904 г. в гале-
рията за изкуство Miethke във Виена, след това в Триест, а през 1909 г. групата 
„Сава“ излага в Париж. В 1903 г. във Виена е било основано дружеството „Вес-
на“, в което се включва и художникът Хинко Смрекар. Там той се запознава 
със словенския писател Иван Цанкар и създава илюстрации към негови книги. 
През 1905 г. започва да рисува за люблянските хумористични вестници „Oca“ 
и „Курент“, както и в други издания и книги, за което многократно е преслед-
ван и санкциониран. Превърнал се в символ на свободомислието в изкуство-
то, заради остри сатири към всяка власт и сила, отнемащи независимостта на 
Словения, той бива назидателно убит от италианските окупатори през 1942 г.

След 1906 г. словенското изкуство много активно използва модерността и 
допринася за цялостното развитие на европейския авангард.
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Фердо Весел е роден на 18 май 1861 г. в Любляна, Словения. Учи рисуване 
и живопис във Виена в периода 1878 – 1882 г. и през 1883 – 1887 г. в Мюнхен. В 
началото на творческата си дейност се развива под влиянието на мюнхенското 
реалистично направление, но постоянно експериментира в областта на техни-
ките, работи с различни материали и в разнообразни жанрове. Познава се лич-
но с Антон Ашбе и рисуват заедно, като насочва редица свои сънародници да 
се запишат в неговото частно училище, но самият той остава извън него. След 
1902 г. възприема някои от характеристиките на импресионистичната живо-
пис, фокусира се върху въздействието на светлината и пластичността на цвета 
върху материите. Стреми се да запази своята индивидуалност, казва, че „при-
родата е най-висшият учител“. Участвал е в няколко групови изложби в чуж-
бина (1891 г. в Мюнхен, Венеция, 1897 г. във Виена, 1904 и 1912 г. в Лондон, 
1927 г. – Прага) и в много повече в родината си. 

Умира на 28 юли 1946 г.

Фердо Весел. Приказки. Маслени бои, платно

„Весел има наистина особена дарба за интензивен живот на своите моде-
ли.“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.

Матия Яма е роден на 4 януари 1872 г. в Любляна. След завършване на 
гимназията в Загреб се записва в Юридическия факултет, но през 1890 г. на-
пуска, заминава за Мюнхен, където посещава частно художествено училище. 
Две години по-късно се завръща в Любляна и се издържа с рисуване и илюс-
трации. С подкрепата на сейма на Карниола през 1897 г. Матия Яма решава да 
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продължи образованието си отново в Мюнхен и се насочва към школата на 
Антон Ашбе. На следващата година продължава в Академията в Мюнхен, но 
скоро прекъсва следването си там. През 1902 г. се жени за холандската худож-
ничка Луиза ван Радърс. Двамата живеят и работят на различни места из цяла 
Европа: Австрия, Хърватия, Германия и Холандия. По-късно Матия Яма се ус-
тановява в Словения. 

Освен картини с маслени бои, Яма също разработва проекти за плакати и 
илюстрации. С негови рисунки излизат първите издания на няколко книги от 
известния модернист, писателя Иван Цанкар. 

След 1900 г. започва да изучава техниката на импресионистичната живо-
пис и особено е впечатлен от Моне. Създава над 450 картини.

Умира е на 6 април 1947 г. в Любляна.

Матей Яма. Брези. Маслени бои, платно

„Те (словенците – б. р.) носят тежък кръст, защото тяхната маниера е не-
достъпна за широката маса, която обича гладки бои, пейзажи, които съответ-
ствуват на нейното зрение и шаблонни композиции. Ние видяхме много посе-
тители да се смеят с буен иронически смях пред пейзажите на словинците. С 
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такъв смях и французката публика посрещна първите пейзажи на импресио-
нистите.“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.

„Най-малко чудновати на публиката и същевременно най-ценни в худо-
жествено отношение са пейзажите на Матей Яма. Тия пейзажи са проникнати с 
много мило и интимно настроение. В тях е предадена поезията на тихата само-
та, на мечтателни дървеса и на леки сенки. Те са осветени с една мека и нежна 
светлина... Яма е блестящ последовател на школата на plein art. Неговите пейза-
жи дават веднага впечатлението, че са рисувани при искрено, често, страстно 
наблюдение на природата.“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.

Рихард Якопич е роден на 12 април 1869 г. в Краков, като най-малкия от 
осем деца. По-късно родителите му се местят близо до Любляна. Баща му е бо-
гат търговец на посеви и семена и без затруднение го изпраща да учи във Ви-
енската художествена академия, както и в частното училище на Антон Ашбе в 
Мюнхен.

Завръща се от Виена през 1907 г. и заедно с Матей Стърнен откриват част-
но художествено училище, а през 1908 г. за своя сметка изгражда първата сло-
венска художествена изложбена галерия, съществувала до 1961 г. Рихард Яко-
пич е основен инициатор за формирането на Националната галерия.

Рихард Якопич финансира изграждането на експозиционния павилион за 
своя сметка. Архитектът Фабиани го проектира в стила на Виенския сецесион. 
В него имало фоайе с голямата зала, от лявата страна е била залата за постоян-
ни изложби и малко студио, а от дясната страна се е помещавало училище за 
живопис и рисуване. Сградата е тържествено открита на 12 юни 1909 г. като в 
нея е представена 3-та словенска обща художествена изложба, в която са пред-
ставени 172 картини и 20 статуи на 22 художници. На следващата година Ри-
хард Якопич организирана изложба, с която отбелязва 80 години от развитието 
изобразителните изкуства на Словения. 

Умира е на 21 април 1943 г. в Любляна.
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Рихард Якопич. Тополи. Маслени бои, платно

„Якопич сякаш вижда природата през някакво стъкло. В пейзажите му 
няма достатъчно слънце и въздух. Чувства се някаква тежка и неестествена ат-
мосфера... Всичко това напомня бруталността на колорита на един Сезан, без 
да има неговата искрена и варварска сила.“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.

Иван Грохар е роден на 15 юни 1867 г. в село Сподня Сорица, провинция 
Карниола, Словения (регионът е бил част от Австро-Унгарската империя). От 
най-ранна възраст показва интерес към изкуството, но не може да развие та-
ланта си, защото е сирак и живее в бедност. През 1888 г. по инициатива на мест-
ния викарий Антон участва в изложба в близкия град Шкофя Лока. Това му 
позволява да прекара лятото като работи в град Кран при църковния худож-
ник Матия Брадашка. След това пътува до Загреб, където работи в ателието на 
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Спиридон Миланези, докато бива мобилизиран в австро-унгарската армия. Не 
харесва военния живот и бяга във Венеция. Поради това през 1889 г. е осъден 
на кратък „престой“ в затвора, като удължава военната си служба с още една 
година.

През 1892 г. получава от сейма на Карниола стипендия, за да постъпи в 
живописна школа в Грац, както и да положи там изпити за завършена гимна-
зиална степен. Две години по-късно той кандидатства за нова стипендия, за да 
учи в Академията за изящни изкуства във Виена. Въпреки отличните резулта-
ти от приемните изпити, Иван Грохар не е приет за студент, защото не е фи-
нализирал образованието си. Това го принуждава отново да се върне в Грац, 
където живее до края на 1894 г. През август 1896 г. отваря свое ателие в Шко-
фя Лока, но пребивава и в Мюнхен, където посещава частната художествена 
школа на Антон Ашбе. В Словения се сприятелява с импресиониста Рихард 
Якопич. През есента на 1900 г. взема участие в първата изложба на словенски 
художници, организирана от Словенското художническо дружество. Избран е 
за касиер на дружеството, но за незаконно присвоени пари от касата е осъден 
на лишаване от свобода за три месеца. След освобождаването си заминава за 
Виена. 

Групата на словенски импресионисти „Сава“ и самият Иван Грохар са 
представени в галерия „Mietke“ във Виена с успех през 1904 г. По-късно худож-
никът бива представян във Виена, Белград, Лондон, Краков, Варшава, Триест, 
Дуино, Берлин, и на други места. Въпреки това финансовите затруднения ви-
наги са го съпътствали. През 1911 г., след намесата на политици и творци, об-
щинският съвет на Сорица му отпуска 2000 крони за едно пътуване с творче-
ска цел в Италия. Но Иван Грохар е силно засегнат от болестта, която от дълго 
време пази в тайна, и е откаран в тежко състояние в болница в Любляна, къде-
то на 19 април 1911 г. умира от туберкулоза. Той оставя след себе си поредица 
от безценни произведения на изкуството, но и редица дългове, които неговият 
колега Рихард Якопич урежда след смъртта му. 

Влиянието на Иван Грохар за развитието на словенското изкуство е много 
голямо. През 1926 г. се открива първата ретроспективна изложба на художни-
ка. Неговата композиция „Сеяч“ се превръща в един от утвърдените и харак-
терни словенски символи.

„При всички тия недостатъци на Грохар, неговите пейзажи се нравят със 
своята искреност и с любовта към природата, която издават. Пейзажът ДЪРВО 
е най-сполучлив по вярност, по свобода на въздуха и по сила на настроението.“

Симеон Радев. Списание „Художник“, бр. 1, 1906 – 1907 г.
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Иван Грохар. Дърво. Маслени бои, платно

Рудолф Ернст Марчич е роден на 21 февруари 1882 г. в град Лития, Сло-
вения. Завършва кадет ско училище и получава офицерско назначение в пехо-
тата. С чин лейтенант заминава за художествено училище в Прага при проф. 
Влахо Буковац през 1905  г. През 1906  г. за първи път излага свои творби на 
международно изложение в Прага и на излож бата на Съюза на южнославян-
ските художници в София. Пренася се да живее на Которския залив на Адри-
атическо море, където намира мотиви за творбите си. През 1908 г. той става 
препода вател по рисуване във военно средно училище. През 1921 г. се пенси-
онира и още по активно се отда ва на изкуството. Рисува пейзажи предимно 
около курортния словенски град Блед, по крайбрежията на Далмация в бли-
зост до Дубровник и в Албания. В Загреб открива частна живописна школа. 
Излага свои творби в Триест, Виена, Бърно, Будапеща, Берлин, Загреб (в колек-
тивната изложба на мотиви от Блед), Белград, Любляна, Осиек, Нови Сад, Блед, 
Целе. Бил е член на Дружеството на художниците в Щирия, от 1912 г. е член на 
„Albrecht Dürer-Bunda“ във Виена, член на групата художници във Весна и ос-
новател и артистичен общество в Осиек. Над хиляда негови картини са пръс-
нати из Европа.

Рудолф Ернст Мар чич е починал през 1960 г.
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Рудолф Марчич. Сплит. Маслени бои, платно
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Мария Донева

* * *
Кафява сойка светва със синички перца.
За първи ден пръстта излиза на открито.
Сред пясък, сол и кал самотна обица
на дъното на локва блещука упорито.
Градът се мие сам, разтапя си леда
и става все по-мръсен. Обаче как се смее!
Прилича на болник, по чудо оцелял,
внезапно осъзнал, че май ще оздравее.

* * *
Много съм се захабила.
Кожата ми ме издава.
На кого ще стане мила
старичка жена такава?
Мислите ми – умни средно –
взех наум да ги спестявам.
Кой с възхита ще погледне
никаква жена такава?
Прекалено ли избирах,
шанс съдбата ли не дава?
Как се случи – не разбирам.
Боже, аз не бях такава.
Стара сврака, куцо пиле,
кукувица с лоша слава.
Няма кой да ме окриля,
нито да ме защитава.
Зиме, лете – тежко време.
Ум умува, пулс пулсира.
Или дявол да ме вземе,
или Бог да ме прибира.
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ЙОСИФ

Коледа не е сърцето на зимата.
Тя е в началото. Тя е началото.
А след началото знаеш, че има
пропаст – във всички нюанси на бялото.
Нощи изцъклени. Облаци виснали.
Преспи от страх, ледове от търпение.
Богоявления недообмислени.
Щъркели – през океани от време.
Труд без надежда. Безсмислено знание.
Път, който в чужди земи те отвежда.
Коледа ражда едно обещание
и го оставя на теб – за отглеждане.
И светлината прохожда, и свиква
в своите слаби ръце да я носиш.
Спастриш надеждица. Вяра пониква.
Дойде ли зимата, ти ще си Йосиф.

ГРАДЧЕ

Улички малки, нагъсто преплетени,
срещат надеждите и страховете ни.
Котка протегне се. Куче подуши.
Светят над двора съседските круши.
Знаем се. Пазим се. Всички сме свои,
средно нещастни и чат-пат герои.
Тясно е, чудим се как да избягаме.
Много естествено, че си помагаме.
По некролозите – наши приятели.
Как сме живяли и колко сме патили –
то на дланта на града е написано.
Многото мина и малко артиса, но
вече е глупаво да се предаваме –
тук сме родени и тук си оставаме.

Мария Донева • Стихове
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ЕДИН ЗА ВСИЧКИ

Краят е един за всички –
като мускетар.
Избеляват ти боичките
и осъмваш стар.
Млъкваш. Правиш си убежище
в думите „Не знам.“
Гледаш да не забележиш, че
ще замръкнеш сам.
В огледалото посреща те
тъжен господин,
пие и ти ползва вещите –
всички за един. 

* * *
Огромен прилив на щастие,
внезапно и без причина.
Приижда толкова властно,
че трябва да си почина.
Засмяно, зашеметено,
отстъпвам няколко стъпки.
Наистина ли за мене
са тези весели тръпки?
Усещам как обиколки
навърта храбро планетата,
и как е светло, и колко
ми е по мярка взетото,
и колко имам за даване,
и колко е лесно всичко!
Земята ми се спасява
и хора ми се обичат!
Предпролетно, живо, жадно,
на мен точно да се случи…
Ще падне голямо страдане,
когато всичко приключи.

* * *
Земята се върти и те отнася,
а аз във капка от любов се давя.
Дори и липсата ти е прекрасна.
И повече какво да се направи?
Как мога да ти кажа: обикни ме,
кажи ми от кого да те измоля…
Повтарям си любимото ти име
и името ти има вкус на пролет.

Мария Донева • Стихове
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Монодрама в седем части

Шум на море, чайки, вълни, 
които преливат в Шум на заве-
дение – дрънкане на чаши, говор, 
фрагменти от музика, суета  – 
постепенно всичко отшумява и 
настава тишина.

Сцената се осветява: праз-
но помещение на квартален пристанищен бар, празни маси, около тях се тър-
калят шишета, кутии от цигари.

На една от масите е захвърлен шлифер, на друга лежи полусмачкана ка-
питанска шапка, а на самотна закачалка висят различни морски атрибути, 
между които въже и стар спасителен пояс.

Шлиферът оживява, започва да се движи. Напипва кибрит. Чува се:

Драсни-пали, драсни-пали клечице! Драсни-пали, драсни-пали клечице! 
Мамка му! В тази държава или всичко е наквасено, или прави на инат и не хва-
ща от първия път.

Най-после запалва клечка, с нея и една свещ. Вдига свещта, тършува с по-
глед, оглежда се. Мъчи се да си спомни къде е. Намира капитанската шапка, за-
кача я на закачалката и слага под нея свещта – като под икона. Прекръства 
шапката и търси копчето за осветлението. Светва. Виждат се разхфърляни 
бутилки от алкохол. Започва да пълзи по пода и да ги проверява. Натъква се 
на остатъци от цигари – фасове има навсякъде. Най-сетне намира бутилка с 
капки алкохол. Опитва се да запали течността със запалка-пистолет. После 
се вглежда в пистолета и вместо да запали течността, насочва оръжието към 
слепоочието си. Произвежда изстрел, по-точно се чува щракване, но запалка-
та не пали. Сваля я, произвежда изстрел, и запалва фас. Стреснат, шлиферът 
се опитва да намери изход, опитва се да излезе от бара, но не успява и се при-
мирява. После си слага на врата спасителния пояс, прави смешни движения, ся-
каш плува; прави и други движения, все едно се беси, накрая се отказва.

Мърмори, докато се щура насам-натам:

Ега ти кръчмата, ега ти държавата, без нито един прозорец.
Няма съмване – и туй то!

ТЕАТЪР

Сава Василев

КАПАН  
ЗА ДРЕБНИ ХИЩНИЦИ



алманах • Ϛвета гора • 2016 197

Май пак сме в режим! И не си мислите за тока! Не, ток вече има в изоби-
лие. Свети навсякъде, свят да ти се завие. В режим на мълчание сме, леваци! 
Обаче мълчането си има цака... Трябва да знаеш как да мълчиш! Така, че всич-
ки да те чуят. Даже и от другия край на земята!

Наднича зад бара, може би проверява за всеки случай дали там не се крие 
някой. На бара има магнетофон, протяга внимателно пръст и натиска копче-
то. Гръмва музика, която отначало го стресва, после се заслушва и започва да 
се забавлява. Внезапно се засилва обратно и спира музиката. Сега държи в ръ-
ката си смачкан лист хартия, опитва се да го види по-ясно и започва да реци-
тира, все едно чете римувана реч: 

... защото масите бяха здра во обкръжени
от дузина мъже и жени,
размесени между тях
като уиски с кубчета лед;
горещата кръв на мъжете
и хладната кожа на жените
в този късен час
се нуж даеха една от друга...

Продължава да тършува между шишетата, намира още няколко капки 
алкохол.

І.
Горещата кръв на мъжете...
хладната кожа на жените...
... се нуждааха...

Все едно е писано за мен, капитане, за онова питие, което благоволи да ме 
почерпиш и, надявам се, няма да ка раме Розата да чака дълго за второто, защо-
то такава пиячка за мъже като нас си е нищо и половина, на ча ло на сладък раз-
говор за световни неща, иначе как ще се разтвори онова, дето се е спекло в ду-
шите ни (виждаш ли парченцата твърда вода как се разхождат в шотландския 
спирт на тарикатите с гайдите, още малко, и съвсем ще из чез нат), обаче не ми 
казвай, че ставало и с нашенско питие, че ра кията ни била по-добра от разните 
вносни пиячки, защото... то нашето все е по-хубаво, пък я докъде я докарахме;

по-важ но то е да се топи там, каквото е останало за топене; виж как Захори 
чака да се стопи кубчето лед в сърцето му и утре пак е тук; утре всичко пак ще 
е същото – птиците ще се катерят по покривите на къщите, дървета ще висят 
както винаги с кло ни и листа към звездите, дори слънцето сутрин ще си стои 
все там, закачено в левия край на небето с топлийка от корабна мач та – за да 
сме сигурни, че може да идва и да си отива, ко га то поиска, да кръстосва утроба-

Театър • Сава Василев. Капан за дребни хищници



198 алманах • Ϛвета гора • 2016

та на „Дебелият кит“, без да вижда петната от сто масите ни върху парцаливия 
мокет, нито лекетата от мухите по прозорците, какво остава за кривите крака 
на сто ло вете, за ръждата по ламаринения плот на бара, сега огледално глад ък 
и чист 

защото, капитане, тук всичко влиза в сметката!

(Всяка мисъл, която изирича подчертано, я записва на лист хартия и за-
печатва листа в бутилка. Е, може би не всяка...)

Отново търси начини да излезе, оглежда ъглите на помещението, откри-
ва поредната бутилка с малко оцеляла течност и се връща с нея на масата. 
После изведнъж като да се сеща за нещо, което е видял, а не е отбелязал ведна-
га в съзнанието си. Обръща се към единия от ъглите и измъква капан. Носи го 
внимателно, поставя го на земята, капанът изгърмява и щраква. Изплашва го!

... Хайде де де, виж ти чудо... Излиза, че и тук било пълно с дребни домаш-
ни животни! Нали знаете, с онези малки, гадни, пълзящи същества... Миловид-
ни зверчета, петимни за миризмата и трохите ни! За тях тук нощем сигурно е 
същински рай... И защо не, защо не... Какво му е хубавото навън! – изобилие 
от домашен добитък – изоглавени котки, кучета, за хората да не говорим... И за 
примамките с готовите обещания и отровата!... Ужас, ужас!... Освен това е сту-
дено. Не зная защо, но винаги е студено. Даже през лятото. Какво, не вярвате 
ли? Добре де, не е студено, но е някак.... неуютно. Значи пак е такова... никак-
во... Толкова ми е студено понякога, че ми замръзват... мераците... И най-ведри-
ят оптимизъм зъзне отчаян по тези земи, мили мои гадинки... А през есента... 
(високо) през есента често вали... Когато не вали, мият улиците. Какво ви раз-
правям! – идиоти, пълни идиоти! Сигурно се срамуват от мръсотията, която са 
надробили. Навсякъде, навсякъде... Не е уютно, казвам ви. Разхождаш се на-
сам-натам, а някой вземе и те настъпи. Искаш да направиш добро впечатление, 
а ти крещят да си затваряш устата... или да вървиш на майната си. Докато тук...

(Оптимистично и малко лирично...) Тук търпеливите оцеляват! С повече 
късмет можеш да отмъкнеш дори сиренцето, преди да е шракнал капанът. Така 
е честно – ти и капанът! Я да видим сега! (Търси зад бара нещо и го залага.)

Цър-цър-цър... (мами невидимата мишка и оставя капана малко встра-
ни.) Къде си, гад дребна. Криеш се, а? И ние се крием, но той капанът си знае ра-
ботата... Капанът е умно нещо: щрак – едно мишленце. Щрак – едно човеченце. 
Мишленце по мишленце, човеченце по човеченце, докато излови целия свят. И 
мишия, и хорския... Покажи се де, на ме разигравай! Аз как се показах, а? 

Щрак! – нещо гръмко изтрясква, като удар от вратата на огромен, току 
що щракнал капан. Героят инстинктивно е клекнал, с вдигнати над главата 
си ръце, опитвайки се да се запази от невидим удар! 
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Ще измине известно време, докато дойде себе си и се върне към предишния 
разговор с капитана.

ІІ.

Та, както казах, капитане, тук всичко влиза в сметката!

...всичко се плаща в брой на бармана Перо – човек, ро ден и живял само зад 
бар, просмукан от цигарен дим и алкохолни благоухания още докато е бил под 
полата на майка си, как то и ние, понеже и за нас те са като слънцето и въз духа 
за всяко живо същество, както го е рекъл онзи от ко ри цата на учебника, дето 
ни караха да го учим в училище за ге рой, единствената годна смес за дишане, 
а на него, даже, раз правят, и дробовете му не били като на нашите, сигурно са 
мутирали (не бе, не на онзи от корицата в учебника), на бармана Перо, може 
пък да е правен с дихатели от противогаз, с въглени и как во то още там, защото, 
както знаеш, не всеки е роден да лапа со ления вятър по океаните или да смуче 
разредения въздух по пла нините и да го дават по телевизията – все някой тряб-
ва да раз лива питиетата и да ни диша миризмата, капитане, пък един ден то ку-
виж сме притрябвали някому,... защо и ние да не влезем в работа... я с пушка, я 
с друго, стига да ни приляга,... само да не спрат смукачката и цигарите,... поне 
докато не остареем толкова, че да си пикаем в крачолите, а до тогава... до тога-
ва майката му е да имаш кредит, вика Пе ро, като ония с гайдите, а вие..., кой ти 
брои днес сухи пари, как кой, чудя му се на ума, аз ги броя, ти ги броиш, всички 
броим и пресмятаме, защо – не знам, но до един се надяваме да дойде най-сетне 
видов ден и човешкия свят да си седне на задника,... и точно тогава,... е те тога-
ва не се знае какво им се пише на ония с тарикати гайдите, какво им се пише на 
тия смешници по видов ден,... който има, ще дава, който няма,... абе знаеш ли 
какво ще ми вземат на мене те, а, капитане,...

затова им викам да си вървят при господа!..., всеки да си върви при своя 
си господ – те при техния, ние при нашия, не ме питай защо, зная само, че на-
шият ни е направил отчаяни и раз лич ни, научил ни е да висим всеки на свой 
крак, а техният им заповядва да си носят новите дрехи и да ни продават пре-
скъпо скапаната си пиячка, само че на мен тия не ми минават; аз у дома си на-
ливам от нашенската, може да не е толкова лъскава, но всеки път излиза от ка-
зана различна, а тяхната пиячка била запазена марка,... ега ти управията, ега ти 
питието, капитане!...

какво като е бистро и еднакво на вкус...

а Перо и той – като го прихване: учете се, вика, на постоянство, уважавай-
те традицията, защото на шотландския спирт работата му отдавна е опечена, а 
вие сте дребни хищници, седите тук и се чудите кого да преметнете, ама хайде, 
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че още е рано... рано ли!?... рано било... за такива като нас никога не е рано, и 
късно не е, пуснали съм котва на това място отпреди Христа и няма да я вдига-
ме до Второ пришествие, така че ще ги мерим и питиетата, и инатите...

какво, не вярваш ли? – не вярваш, че съм готов?
... питай Захори, питай Розата, Перо, даже Спасителят може да гарантира 

за мен...

Стига си ме зяпал такъв!

СТИГА!...

...стига ни, че от време на време, докато си мием зъбите и си бръснем бра-
дите, се гледаме в огледалото, а той Захори няма и брада, не си е пуснал още, 
Перо пък по рождение си е абсолютно кьосе, понеже, казва, занаятът не го поз-
волявал, нехигиенично било да си разхождаш брадата над тез гяха с чашите и 
да я чешеш, да я чешеш;... от опит го знаеш, ка пи тане, мъжката брада сърби, 
мъжете непрекъснато ровят в нея и я чешат, ако не могат изрекат онова, дето 
се натру пал в тях,..

... кхе, душата ги сърби тези мъже, душата,... на тях и ду ша та им е брадата, 
обрасли са целите и се таят зад косматата си преграда, за да не ги познаят кои 
са и откъде идват, ся каш някои ги брои или ги пита за нещо, ама хайде, че още 
е ра но да я захващаме тая, поръчвай и не му мисли, 

днес всичко извън питиетата и срама е за сметка на заведението...

Чува се силно изщракване, стресва се и внимателно приближава капана. 
Драсва клечка кибрит, мърморейки си „Драсни-пали-драсни-пали клечице“, и 
осветява капана. Носи го към масата и го поставя върху нея.

Ха! Пипнах ли те, разбройнико! Ще тършуваш, а? Който не си знае място-
то – бам, в капанчето! Ха сега да те видя. Какво, не ти ли харесва? Да ти кажа 
право и на мен, обаче... Не, всъщност в началото не ми харесваше, после неща-
та се наредиха... Абе гадничко си е да си затворен сам. Виж, когато има и други 
като теб... Тук се пълни от сутринта, кой да ти знае кое е време вънка... Вътре 
ли? Вътре винаги е едно и също. Винаги дванайсет без пет. Откъде да знам защо 
точно толкова?! Може часовникът да е спрял... Дванайсет без пет и нито мину-
та повече! Да не мислиш, че някой ти гледа часовника?... Я не се блещи, я не се 
блещи! Какво ме зяпаш с тези малки очички! Знаеш ли какво мога да ти напра-
вя, а, знаеш ли?... Ако искам, мога да те удавя. Или да те изгоря... Само ме ядо-
сай, и ще видиш... А мога и да те почерпя!... Стига, не от моето (дърпа уплашено 
шишето към себе си). Ще взема да те почерпя едно сиренце. Хайде де! Страх ли 
те е? Лапай, като ти дават, не се чуди!... Днес сиренце, утре тояга... На мен, като 
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ми дават, вземам. Виждаш ли, вкусно е. Ти си хапвай, хапвай си... Ако много ти 
засоли, ще ти донеса и водичка... Ега ти добитъка! 

Отива до магнетофона, натиска копчето, неочаквано гръмва детска пе-
сничка:

– От днес имам вече нови панталонки...

Песента го пренася във времето, виждаме го несъзнателно да марширува в 
такт и да отива към единия край на сцената. Там бавно съблича шлифера, пу-
ска го на земята, маха друга горна дреха и остава по детски панталонки с една 
презрамка и моряшка фланелка. Започва плавно да се движи назад, сякаш раз-
мотава времето и се връща към детството. Червената моряшка кърпа коло 
врата май се оказва пионерска връзка. Взема от закачалката спасителско зна-
менце, отначало маха с него като към парад, после го забива в бутилка на ма-
сата. Сяда, приглажда лист хартия и пише.

„Здравей, непознато другарче. Аз съм много добро дете. Винаги си изпи-
вам млякото и си изяждам филийката със сол и пипер. Ние имаме много сол. 
Пипер – също. Защото си имаме море. Вие имате ли море? Нашето е леко со-
лено, понеже внимаваме със солта. Някога едни лоши хора нарекли нашето 
море Черно. Черно то вече не е. При нас всичко е красиво, приветливо, даже 
водата... Защото прогонихме лошите хора. Пратихме ги на майн..., не, не точ-
но там, а на брега на едно друго море. Абе на една друга река, която се нарича 
Майн. Лошите хора козируваха странно и искаха да ни освобождават... Въоб-
ще нас непрекъснато ни освобождават и по причина на това календарът ни от-
есня. Вече няма място за нови празници... Пристигай при нас, мило другарче. 
Ще се къпем, ще плуваме заедно. Но първо ще вземем душ. Така е правилно – в 
морето и в живота трябва да влизаме чисти. Да спазваме дневния режим... Вие 
имате ли си дневен режим? А класната кара ли ви се, когато пикаете във ваше-
то море? На нас ни се кара. Казва, че ако не внимаваме, и нашето море щяло да 
стане солено като моретата и океаните на лошите хора. А те пак искали ни ос-
вобождават... Ние обаче не се предаваме. Защото имаме мечти. Много големи. 
Аз например мечтая да видя Червено море. Чудя се само защо сме го оставили 
в ръцете на лошите хора. И докога ще търпим тази класова несправедливост!

Мило другарче! Пускам писмото в бутилката. Запечатай и ти твоето в ня-
коя. Можеш да не я изпразваш съвсем, бутилките плуват и недопити. Физиче-
ски закон! 

Понякога ми се иска да се напъхам и аз в някоя бутилка. Само че при нас 
не пускат ей така зад граница. За хората е нужно разрешение. За бутилките – 
също! Класната казва, че забранените неща най-много укрепвали доверието 
между хората.
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Мило другарче! Аз много искам да си пишем. Ти искаш ли? Ако искаш, 
сложи 20 долара в един плик и ги изпрати на този адрес. Писмото можеш да 
пуснеш по водата...

Чува се шум от конгресна зала или митинг. Скандирания:

Вечна дружба, вечна дружба! КПСС – БКП! КПСС – БКП!
ВИНАГИ ВЕРНИ НА ПАРТИЯТА, ВИНАГИ ВЕРНИ НА ПАРТИЯТА! 

ІІІ.
Отива до магнетофона, врътва копчето, този път се чува джаз... Нами-

ра шлифера, навлича го, и пак се заема да претърсва бутилките. Взема една и я 
докапчва. Връща се при магнетофона, играе си с копчето за спиране и пускане: 

Копче пуск – „нани“! (прави жест с ръце, като за спане) Копче „стоп“ – в 
жизни! (Мърмори) Те ще ми казват на мене какво да правя!... 

Обръща се отново към капитанската шапка:

... та, казвах, че Захори сега го е страх (и какво от това!), че ще изслуша ця-
лата музика от пар че то, която магнетофонната лента изприда на нишка – мека 
и топла, за пуловера на душата;

помниш ли?

в нача ло то бяха тимпаните – не, не се чуваха, а се усещаха, защото би е ха 
в слепоочията, тупаха като втори пулс и объркваха онзи на тялото, после в сто-
маха се промъкваше кадифеното гъде лич ка не на баса и започваше да се кате-
ри нагоре към диа фраг ма та, тогава пропукваха тромпетите, сакса и цуковете 
и напомп ва ха в гърдите въздух до пръсване, докато в ушите се впиеше ос трия 
звук на китарата, като дива, жестока оса, изтървана от ко  шера на мълчанието, 
тя солираше страстно с жилото на стру ни те – само онзи миг, онзи миг, в който 
всичко щеше да се пре върне в оглушително вълшебство от думи без звук, все 
не ид ваше и не идваше, но Захори знаеше, че е време да чака, и ча каше, опрян 
на стената; знаеше, че

думите са излишни и скъ пи, но някой има нужда от тях...

(Пише го на лист и го слага в бутилката. Слага бутилката до ухото си. 
Отново шум на вълни, на чайки. Отива до бора, занича, и изважда една стогра-
мова мярка за напитки.)

... чуваш ли, всичко е тук – тимпаните, баса, тромпетите, китарата, всич-
ко... Цялата музика. И ние, и ние... Само думите изтичат отнякъде... Изфиряс-
ват... Изветряват...
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ІV.

вече никой няма нужда от тях, капитане,

особено Перо, който по-рано не беше така мълчалив и развличаше кли-
ентелата с ви цо ве, обаче виж му сега татуировките по ръцете, и онова звер-
че в погледа виж как си подава муцунката, ако някой непознат ре че свойски 
да го заговори, но Перо вече му знае реда – крие си задника зад бара и кима с 
глава, защото, разправят, зад никът бил най-широкото сито за лакомията и до-
верието, върху не го удряли през първата нощ печата си съкафезниците, щом 
при клю чела съдийската сметка – все едно, сега Перо не обича вън шните, слу-
чайните, любопитните, безобидните, влюбените, ум ните, приказливите, на-
контените, сухарите, слухарите, зя па чите, тежкарите, връзкарите, баровците, 
туристите, ну дис тите, брусистите и алпинистите, не обича никого от тази по-
тен циална клиентела, обаче той пък кого ли обича, сигурен съм, че не оби ча и 
нас, но ни търпи, понеже му знаем реда на този жи вот и го живеем редовно, по 
най-строга рецепта; понеже с нас се чувства споко ен и няма опасност нещо да 
се промени: музиката да спре, пие нето да поскъпне, пердетата да се изперат, 
Розата да за бре менее или не дай Боже някоя по-голяма щуротия да се слу чи; 
въобще всяка жаба да си знае гьола, мястото в гьола, по редния номер и номера 
на социалната осигуровка; обяснявал съм му ги аз тия работи на Захори, зато-
ва се га подпира стената и не припарва до Розата, само чака да се случи най-ва-
жното, което се е случвало с всички ни (май си е засякал и брада, но от тук не 
се виж да),... обзалагам се, че ще стърчи там колкото трябва, ще стърчи, до ка то 
остарее с кал под ноктите, косми в ушите и рибки в джо бо ве те, стига някой 
ден да опита от онова, заради което е тук, за що то Розата е световна жена, виж 
как прелита край ма си те и паното с одъртелите едрогърдести нимфи, как раз-
нася по ръч ките, без да пише нищо в тефтера – тя е последната истинска жена 
в то зи град, капинате, любовница на всички мъже от „Дебелия кит“, ще ре-
че до един без бармана Перо и без новака Захори, който подпира Стената, за да 
му мине страха от такива абсолютни жени като Ро за  та, дето е учила всички ни 
на любов и пак е девствена, има си и медицинско за това, подменя го два пъти 
месечно и по беснява, ако някой, не дай Боже, посмее да я нарече курва, за щото, 
капитане, тя това свидетелство си го носи в чантата, веднага може да го извади 
и да осъди подлеца, но до сега изобщо не се е налагало; нали затова е Спасителя, 
нали за това всяка нощ Перо го черпи по три питиета – „марш“ всички навлеци 
вън, „марш“ всички леваци към Стълбата, защото Спасителя не обича слуха-
рите, тежкарите, дърварите, връзкарите, лобистите, ремсистите... марш цялата 
пасмина от „Дебелия кит“,... иначе къ де ще му излезе краят на този живот, ка-
питане, а, без ни как ва любов и доверие към ближния, къде ще му излезе краят, 
пи там аз, само Розата иначе ги разбира тези неща и държи да ѝ издават доку-
мента официално, с цялата строгост на жен ския медицински закон – с преглед, 
печат и всичко останало там, както си се полага – така че никой да не си отваря 
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устата и да бучи като параход, ами да си свива езика и зъбите, защото тя те зи 
мръсни неща никак не ги обича; обича всяка вечер да си сла га колосана прес-
тилка и да търчи между масите, до като дойде времето за избраника – там, в зад-
ната стаичка, в която държат касите с алкохола и фризера, на едно малко ми-
ндер че с железни крака, удобно за най-добрата любов според Ро зата,

любовта да даваш, без да получаваш нищо в замяна – единствено удо-
волствието, че го правиш за някого... 

V.

Обръща поредната бутилка, от нея капват няколко последни капки. Пос-
ле я опира нежно до бузата си; бутилката сякаш го гали...

Само складчето за любов, само любовта на тънки железни крака ни ос-
тана...

... какво повече от то ва, капитане, какво повече ти трябва, за да пуснеш 
кот ва в заблатено и безветрено място като „Дебелият кит“, да гле даш как се 
върти по ноти целият скапан живот, един и същ, с все същите хора, същата му-
зика, без капка промяна, понеже про мяната, може и да си чувал, винаги крие 
опасности и чужда болка – поне докато умрем, нататък е лесно, обаче не чак 
толкова, нали и за там ни засипват с какви ли обащания; обещават ни, напри-
мер, възкресение, а аз това възкресение им викам да си го раздават на родни-
ните по майчина линия, защото, я ми кажи, кой може да ми гарантира, че ще 
съм същия, ако не по-добър след това възкресение; значи такива въобще не ми 
минават на мен, оная история с Лазар я знам, и книжки съм чел, но в книжки-
те няма и дума за мен, следователно си избирам да съм си същия тук и сега, и 
в този, и в другите гадни животи – ако изобщо ги има; избирам да съм си Аз... 
поне докато не спре пиенето, докато не свърши музиката, не дай бог Розата не 
забременее;... вярваш ли, капитане, изобщо не ми се хо  ди никъде, не ми се гле-
да никакъв свят:

мразя Америка, мра зя лъскави мъже и скъпи коли, не се натискам да 
чукам го тини мацета, не искам да ме разхождат като маймуна между пи ра-
мидите в Египет, нито по Червения площад, за да си бия главата в Кремъл – 
с две думи, мразя да ме правят на бу дала и турист, докато ми тършуват в 
джобовете и душата,

ти си ходил в Америка, нали, ходил си, по очите ти личи, че си ходил, ама 
и там – щрак (прави знак като щракване на капан) и, няма мърдане... колко-
то по-голяма е държавата, толкова по-големи са капаните, колкото по-голям е 
континетът, толкова повече мишки се хващат наведнъж, а на нас... абе на нас и 
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континентът, и държавата, че и онази ни работа..., нейсе, запуши я, само устите 
ни, устите ни еша си нямат.... 

... ама ти май не ми вярваш, а, сега не ми вярваш, но то е защото морето от-
дав на те е отвързало от колеца, много си видял, много си по лу чил, но и много 
ти се е взело, затова не те свърта на ед но място, въобразяваш си, че си свобо-
ден, обаче не си, друг ти заповядва накъде да водиш кораба, кога да тръгнеш и 
кога да се върнеш, ти само викаш „дий-й“ и вдигаш платната, а ние тук си знаем 
нашето; знаем какво ще се случи днес, утре, вдру гиден и го очакваме спокой-
но – не, желаем го, защото, ако не си мине по реда, няма да сме сигурни, че жи-
вотът вър ви точно такъв, какъвто го искаме, а тогава ще изфиряса на деж дата, 
че на, може пък и да ни отмине таз горчива чаша с це лия бълвоч отвън, дока-
то ние тук, вътре, в утробата на Кита, се комкаме с питието на ония тарикати с 
тричетвъртите чо рап ки и гайдите (ега ти костюма, капитане, представяш ли си 
как пикаят тия мъже с поличките, щото аз не мога, така де, мо же да е по-лесно, 
обаче то е все едно да криеш слон под ро допско одеяло, без да знаеш кога ще 
си навири хобота и ще те направи за смях, понеже си заприличал на самоходна 
па лат ка; да не говорим за вятъра между краката и навика да си опъ ваш чорап-
ките под коленцата...), а виж какво питие на правили и добре му вземат цената, 
майната им тогава на по лич ките,

само добрата пиячка разтваря мръсотията и пре чист ва ду шите на 
мъже като нас, 

VІ.

Сяда на масата, ръцете и дългите ръкави на шлифера са увиснали безпо-
мощно, като огромни крила на албатрос. После малко зловещо неговите ръце 
се подават изпод шлифера и палят цигара, докато ръкавите висят като от-
сечени.

само добрата пиячка разтваря мръсотията и пре чист ва ду шите на мъже 
като нас, 

... както виждаш все обикновени неща като това, което ще се слу чи след 
малко, но ти не се бой, сега никой няма да те за ка чи, аз гарантирам за теб – да 
не ти пука, ако барманът Перо се взира сър ди то, нали върти оборот – ти гледай 
как онзи загорелият от ви сокото столче пред бара допива третата доза и след 
малко ще грабне избраника, гледай как Спасителя ще пребие момчето от бой, 
защото тук е така всеки път, всяка вечер, цял живот: то зи пие горчивата чаша, 
онзи облизва сладката, един изплюва Кита по стъпалата с главата надолу към 
широкия свят, друг стене в складчето за любов и се кълне, че това е най-бла-
женото място, най-вълшебният рай по всички адски места, мекият пъп на зе-
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мята, дето ни е отрвързала и само чака кога пак ще си ни прибере, така че ре-
шавай, преди да те е пенсионирал някой нагушен чиновник от параходството, 
ще си топиш ли още задника по чужди гьолове, ще мъкнеш ли парцали и „зе-
лено“ на ненаситната си челяд, или ще пуснеш котва в утробата на Кита, ето 
тук, от дясната ми страна, во веки веков, ще рече – до второ пришествие, кога-
то ще си видим сметките с другите отвън, с всички гадни глупаци преди и след 
нас – дупе да ни е яко, както я караме – запаси се само с много търпение и мал-
ко пари (първото ще ти трябва в излишък), понеже ние за никъде не бързаме, 
никой не пита за нас и не ни тачи по останалите земи и морета, а от това какво 
по-хубаво, капитане,

какво по-хубаво от това от време на време да те млатят и да те любят, да 
пиеш и да се надяваш, да не си правиш идоли и да не вяр ваш в митове,

както е заповядал Онзи – значи да вярваш само на очите си, на това, ко ето 
става с теб днес, тук и сега, и което ще се повтори ут  ре, вдругиден, повдруги... 
като в безкраен сън,

по-хубав от истинския, защото след истинския има събуждане, има 
страх и скър цане със зъби, а този си е наш – тъкъв, какъвто сме го направи-
ли,

какъвто сме го избрали още под полите на майките си. 

(Играе мъжко хоро само с пляскане) 

Чува се чукане – може би някой чука на вратата. Застива, ослушва се. 
Отива до бара – не, не е от там. Промъква се предпазливо до вратата. И вмес-
то да я отвори, залоства я още по-здраво. Чука и той – оттатък не отгова-
рят. Взема два кибрита, връзва помежду им конец, единият кибрит поставя 
на капана. Отива в другия край и говори в кибрита – все едно в телефонна слу-
шалка:

Ало, мишока, не се прави на глух, виж си ушите! Как е там, вътре, а? Кофти 
ли е да скиваш през решетки? Всичко ти изглежда на райета, нали! Все едно ня-
кой е опандизил света в голяма клетка и ти му се любуваш! Разходка с балон-
че из зоологическата градина! Да, да, ама не... (Прави движение с ръката.) Не 
ме прекъсвай, не ме прекъсвай. Добре де, и от тази страна е същото – решетки 
по прозорците, блиндирани врати по всички етажи, само че има и камери, за 
да ни скиват навсякъде,... дори докато си вършим срамните работи ни скиват и 
после ни прожектират на когото трябва. Кино ти казвам! Ти на това живот ли 
му викаш?!
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Духа в слушалката, като в развален телефон:

Пф-пф! Ало, ало, сега кой? Енергото ли? Не, не сте енергото?!... Кои сте то-
гава? ВиК? И на вас да ви таковам мамата!

Отива в другия край, взема другия кибрит, този поставя върху магнето-
фона. Имитира с устни звънене.

Пр-р-р-р-р! Да, слушам. Да, бърза помощ сме! Не, нямаме свободни коли. 
Нямаме бе, другарко, български не разбирате ли!? Ще чакате! Какво като му е 
лошо. И на мене ми е лошо, ама... Как какво правя? Когато ми е лошо ли? Ко-
гато ми е лошо, повръщам – това правя! О, я не ми крещете в слушалката! Въ-
обще не съм пиян, мога да го докажа! Казах ви, няма защо да настояване, нау-
чете се и вие... Как какво – да повръщате!... Като не става с добро, бръкате му 
с пръст в кривото гърло! Не знаете ли, че на нас всичките ни проблеми идват 
все от кривото гърло... А, неговото е право... Е, като е право... Той какъв ви е? 
Съпруг? Аха, още по-добре, бъркайте и не се колебайте! Няма страшно ви каз-
вам!... Дали да си измиете преди това пръста? Не, не е задължително. Колкото 
по-мръсен, толкова по-гадно! Гарантирам ви, с мръсен пръст става веднага, от 
опит го знам! Хайде, че имам и други обаждания!

Оставя този край на въженцето с кибрита, пак маха шлифера и пише 
друго писмо:

„Здравей, непознато другарче. Тук вече е топло. От училище ни водят ор-
ганизирано на плаж. Печем се и се къпем между въжета, само на предварител-
но определените за това места. Всичко е много хубаво. Е, малко ми е мъчно, за-
щото без дрехи класната се оказа ужасно космата. По-космата от класната на 
другия клас и сега онези ни се подиграват... С тях играем на развален телефон. 
Ти знаеш ли как се играе на развален телефон? Много е просто – каквото и да 
попиташ, отсреща ти отговарят едно и също. Да знаеш колко е смешно... По-
някога питам и аз, но после ми се карат... Например миналага година попитах, 
защо все чакаме да се появи светлина в тунела, а тя не се появява. Класната ме 
чу и ме заведе при директора. Директорът заповяда веднага да извикам родите-
лите си. Аз пък отговорих, че нямам родители – на мен партията ми е и за баща, 
и за майка. Директорът припадна, а класната се разплака. Дори ме погали по 
главичката. От тогава не ме бият и винаги ме успокояват... Разправят, че свет-
лината не се виждала, защото и тунелите ни били криви като гърлата. С много 
завои. Ами така кажете бе, хора, няма нужда от толкова шум!... Сега каквото и 
да ме попитат, зная как да отговорям: ще стане, когато му дойде времето! (До 
десети ноември има-няма двайсетина години!) Да му мислят нетъреливите и 
любопитните. Аз не бързам за никъде... Ще чакам да отмине влакът...
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Непознато другарче. Пликът с парите още го няма. Обаче вчера на плажа 
пристигна бутилка с писмо на непознат език. И в него някой бе написал цифра-
та 20. Нали не е твоето? Класната се изплаши и занесе писмото в милицията. 
Ега ти каръка...

Отива до капана, взема го и го слага на масата. Гледа го известно време с 
колебание. Накрая отваря вратичката.

Хайде, излизай, мой човек! Изчезвай, докато съм в настроение. И докато 
не са дошли другите. После – не отговарям!... Ще те горят, ще те давят... Но пре-
ди това ще те псуват. Леле-е-е, колко мръсни псувни ще отнесеш, ако се спо-
тайваш вътре... Излизай, гад дребна и хищна! Не знаеш ли, че по нашите земи 
такива като тебе ги преследват с всички средства? Тук да не е Индия! В Индия 
храмовите ти събратя си живят като прасета в жито. Пият мляко, хапват ориз 
от чиниите на хората и дори се набират по крачолите им... Брр-р-р, гадост! Ега 
ти каръка – там си свещено животно, тук – поганска тврар... Оттатък Маджар-
ско си човек, отсам Калотина – нищо и половина. И какво, питам аз, му остава 
на нищото. За половината въобще не питам... Пак НИЩО! Нищо и половина... 
Като щракне капанът... (Пъха си пръста в отворената вратичка, тя щраква и 
го захапва...). Видя ли, видя ли какво става, когато се пъхаш където не ти е ра-
бота?! (не е ясно на пръста ли говори, или на животното)... Абе ти ще излезаш 
или... Не искаш, а? Може и да се прав: не се знае кой капан е по-голям! Въпрос 
на гледна точка, приятелю. На гледна точка и на решетки... 

Пък да беше излязал, а? Върви си в дупката и си гледай рахата. Там все 
пак е по-сигурно... Не щеш? Ега ти тариката... И сега какво? – ти ще си клечиш 
вътре, а аз ще те храня, така ли? И ще ти чистя лайната,... пардон, мишчините. 
Добре де, оставям отворено, ти както прецениш... Аз повече пръсти за пъхане 
нямам!

Връща капана някъде встрани, към един от ъглите на сцената. 

VІІ.

Отива до капитанската шапка, духва свеща, взема шапката и я закача 
на една бутилка пред себе си. Прекръства я, намира на тезгяха някаква кни-
га, вероятно рецептурник, започва да говори на шапката, държейки ръка вър-
ху книгата: 

...и ето ни сега: ние пи ем,...Перо разлива питиетата,...Розата прибира пари-
те и всяка ве чер люби един от нас, а Спасителя пребива друг, за да не се лашкат 
везните насам-натам като ръждясалия ти кораб – и всичко си идва на мястото; 
има кой да ни дава и кой да ни взема, кой да ни съди и кой да ни наказва... оба че 
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има и кой да ни обича – това му е майката на този жи вот, веднъж да го почнеш, 
сетне е лесно, (захвърля ядно книгата на земята и продължава без нея) – само 
че Захори е де бела глава, видях го, влезе последен, а сега ще е пър ви, Спасите-
ля допива третото питие и вече свива юмрук – кол ко момче е новият, ще го из-
търколи по стъпалата като едно то нищо, само да изтрае, утре отново е тук – не 
последен, а пър ви, както е речено в книгата, нали, капитане,

нали все тая надежда ни крепи – последните да бъдем първи, в който 
ще да е живот, но ДА БЪДЕМ! –

и Захори това го крепи сега, ни що че не вижда и не разбира какво става 
с него; мно го отдавна, още преди да дойде в „Дебелият кит“, той бе осъ ден да 
чака, ще рече да търси и да се надява, значи е един от нас; сега чака Часа и под-
пира стената с одъртелите нимфи; какво още му трябва, щом подпира Стената, 
капитане, какво повече може да иска от този живот, преди да прехапе дъха си...

сладка е тази болка,
же ла на и сладка в сравнение с другата,
която събужда очите
и от резвява от съня на илюзиите – 

тогава най-сетне ще намери по кой, без да брои дните,
без да се надява на
Чудото,

защото от дав на ще знае, че вместо него утре друг ще хапе земята пред Ки-
та и ще стене от болка, а той ще тъне в блаженство в най-великия склад за лю-
бов, единственото място на долния и горния свят, където си син на боговете и 
получаваш всичко, без да си дал и трошица от себе си...

но сега... се га не гледай натам, капитане, не гледай, още е рано, по ръ чай 
едно питие, и наздраве...

Духа в бутилката и запечетва духа си в нея.

Тая не знам дали да я пусна... Не, ще я пусна последна. Ще я метна от въл-
нолома в морето и... Моренце по моренце, океанче по океанче, речица по ре-
чица – чак до дядо Боже. Само че с тоя мой късмет... Онзи ако рече да връща 
празните бутилки преди да ги е отворил...

Натиска копчето на магнетофона, зазвучава музика, започва да танци-
ва, събирайки другите бутилки. После ги строява на масата в боен ред – с ко-
мандир отпред и двама подкомандири. Отдава им чест. Ядосва се, разбърква 
бутилките с ръка, и взема една от тях. Наднича в гърлото ѝ:
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Захори-и-й! Захорий-и-и! Излизай, страхливецо!

(почти тихо, отчаяно:)

Събирай си зъбите и излизай, момче...
Върни си в най-блаженото място, при мекия пъп на земята...
Вече е утре, Захори! Утре е... Ден първи!...
Не вярваш ли?
Аз се събудих!
Буден съм от хиляда години, а няма на кого да го кажа!
Не мога дори да изляза!
Само на теб, на новака, съм готов да призная:
мразя всички бармани, спасители, окупатори, освободители, осемените-

ли... мразя цялата тая сволач, която ни направи беззъби кьосета!
И знаете ли още какво – майната им на капитаните!
Майната им и на алпинистите, и на брусистите, и на капиталистите, и на 

оптимистите!... На всички в този скапан край на земята!

Ние сме най-важните!

Защото сме най-смелите редници на самотата!
Защото знаем рецептата на постоянството, наречено оцеляване!

Взема спасителното въже от закачалката и го захвърля към публиката. 
Бавно придърпва уловения зрител и го качва на сцената. Дава му празна бу-
тилка и му показва как да свири на нея, духайки с устни. Двамата свирят с 
бутилките. Звукът се смесва с шума на море и чайки. Изведнъж шумът спира 
и се чува глас.

Свиренето на кораба е забранено! Носи нещастие! Свиренето на кораба е 
забранено! Носи нещастие! Върнете бутилките по местата им! Незабавно вър-
нете бутилките по местата им и слезте от кораба! Ей, ти там, не пипай текелажа! 
Никой да не пипа текелажа! Момченце, момченце, да не пикаеш през борда?! 
Махай се веднага, опасно е! Ами ти, дебелият, защо влачиш задник по палу-
бата!... Който чука да не чука, ако бях майка ти, целият в гипс щях да те сло-
жа! Боцманът да не изхвърля боклука, боцманът да не изхвърля боклука преди 
мръкване! Грийнпийс, грийнпийс, махайте се, не виждате ли, че потъваме! По-
ясите, ползвайте поясите само по предназначение! Боже, какви идиоти!

Примирени, двамата оставят бутилките, зрителят слиза от сцената. 
Героят и той тръгва подире му, сяда на първия ред.

На сцената излиза персонала – може би и осветителят, и озвучителят. 
Започват да прибират реквизита. Вече е съвсем празно. От бара не е останала 
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и следа. Иззад закачалката се е криел пътен знак – върху кремавия кръг е нари-
сувана България. Героят отново се качва на сцената. Облечен е като чужденец. 
Носи багаж. Оглежда се. Опитва се да си спомни нещо, търка чело...

Няма никого, а? А всичко ми се струва познато... Даже прекалено позна-
то... Колко пъти съм се питал дали това тук вече не ми се е случвало. В същия 
този живот или в някой друг... Преди да се изгубя по пътищата на времето... А 
се изгубих. Лутах се между няколко държави, между няколко континента. Тол-
кова дълго, че не мога да си спомня кой съм и откъде идвам... Но съм сигурен, 
че това наоколо беше държава. Малка, кокетна държава.... „Високи сини пла-
нини...“ Е, не чак толкова високи. И не чак толкова сини, направо си бяха осле-
пително зелени... А, ето и знака! Нали ви казвах, имало е, имало такава държа-
ва! Приличала е на лъв, който се готви за скок. Може и го е сторила... Никога 
няма да разберем защо. Дали е преливала от енергия? Или от премного любов? 
Забравих да ви кажа, аз съм безнадежден романтик. Иска ми се да вярвам, че 
изгубената ми държава е била непосилно бременна от любов. Че не завистта, 
любовтта я е убила. Точно така, любовта... Това ме подсеща, че преди да тръгна 
намерих на брега на океана захвърлена бутилка, а в нея писмо. Не – цяло сти-
хотворение! При това написано на моя език. Пуснато от този бряг. Тръгнах вед-
нага. Трябваше да го върна на подателя, да му благодаря за думите. А от него ни 
следа. И въобще нищо – стърчи само някакъв знак... Ще ви оставя писмото, за-
едно с бутилката. Но преди това, ако ми позволите, ще ви го прочета. Сигурен 
съм, че го е писал много вдъхновен и много отчаян човек. Някой от малцината, 
опитали се да задържат лъва за опашката.

Да те напие някой – ще е след сълзата,
която бавно слиза от скалите,
и се разбива с трясък върху земната
вода
на лявото предсърдие.
От там,
от там започват всички пътища.
Към старото небе
и новите ни смърти.
(Не ме очаквай ти на прага,
вратите не залоствай.)
Децата кротичко завий
и разтвори за миг небето
над старото гнездо.
Отвън е още зима.
И зимно ще е дълго, дълго...
От полета ти стръкче перушина
ще се откърши – подарък за безумци.
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На мястото, където е било,
перцето леко,
ще кърви.
Ще е червено..
Понякога и струйка кръв ще се стече.
Така от бялото ще те боли.
От бялото – до споменните зъбери
на старостта,
подир която няма
Нищо.
Освен сандалите.
За тях ни трън,
ни камъче в петата
има смисъл.
Да пием! Какво че ще горчи от капките нектар!
Нали се имаме
за живи...
Да пием и за Другото подир смъртта,
което смива времето
и прави път
на всички,
познали силата на любовта.

Връща се на сцената и пуска песента от филма на Боб Фос „Ах този 
джаз!“ После пъха писмото в бутилката и я оставя да стърчи самотно. Ма-
хайки с ръка, бавно се отдалечава заднешком. Обръща се, върви. Минавайки 
край знака, несъзнателно го докосва с ръка, завърта го. От тази страна е на-
рисуван череп с кръстосани кости. Има и надпис: „Не преминавай, ничия земя! 
Опасно за живота!“

Песента продължава да звучи.

– КРАЙ –
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Владимир Игнатовски

ПЬОТЪР ЯРЦЕВ И НЕГОВАТА „КНИГА ЗА ТЕАТЪРА“

Прав е героят на Булгаков: „Ръкописите не горят“. Не само не горят, поня-
кога дори възкръсват. 

Тази книга повече от 100 години е чакала среща с читателите си. Била е го-
това за печат през лятото на 1914 г., но на 22 юли е публикуван височайшият 
манифест, с който Русия встъпва в Първата световна война. Авторът е моби-
лизиран, следват години на фронта, в Галиция, където се водят сериозни сра-
жения, следва 1917 г., Гражданската война... Връща се в Петербург, наясно е, че 
за него няма бъдеще в новата ситуация и избира емиграцията. Успява да се до-
бере до Одеса и да стигне до Балканите. В началото на 20-те години на миналия 
век намира убежище в България, където вкусва всички радости на емигрант-
ския живот. 

Оригиналът на текста е уникален, най-малкото защото не прилича на по-
вечето „нормални“ книги по света, които се пишат като авторът решава, сяда 
и излага на хартия мислите, които го вълнуват, поне така е било в началото на 
миналия век. Но този екземпляр, който се съхранява в архива, не е писан на 
ръка или с пишеща машина. Съставен е от статии, писани и публикувани по 
различно време. Авторът ги изрязал от вестниците; залепил ги на страниците в 
определена последователност, направил необходимите корекции: съкратил ня-
кои от излишните, според него, места, променил няколко заглавия… Всъщност 
в тези изрязани от различни вестници статии е събрано най-важното сред оно-
ва, което авторът е писал в продължение на петнадесет години, докато е следил 
процесите в живота на театъра.

„Книга за театъра“ има още една важна особеност: статиите в нея не са 
подредени хронологично: може някоя, писана по-късно, са кажем през 1913 г., 
да предхожда друга, появила се години по-рано, през 1908 г, но това не пречи 
мисълта на автора да тече последователно. Не се сещам за друг такъв случай, 
поне не сред книгите, които съм чел. Очевидно авторът е бил изключително 
последователен в позициите си през годините, с едно-единствено изключение, 
за което ще стане дума по-късно. 

Всяка страница в тази книга е породена от конкретен повод, най-често 
това са рецензии за определени спектакли или са посветени на актуално те-
трално събитие. Но много бързо става ясно, че като цяло „Книга за театъра“ 
надхвърля подобни тесни рамки. Тя не е това, което обикновено правят кри-
тиците: механично събират статии и рецензии от различни години и ги публи-
куват под едно общо заглавие. Пьотър Ярцев е човек, който умее в единичното 
и преходното да види общото, неговото значение за бъдещето. Макар в нея да 
има текстове, посветени на отделен актьор или на даден спектакъл, тази книга 
е за съдбата на руския театър през първите години от миналия ХХ в., и не само 
за него, защото това е време на огромни преобразувания, когато се ражда но-
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вият облик и на руския, и европейския театър. А авторът на „Книга за театъра“ 
е съумял да види и оцени новото, докато то е още в зародиш, когато, както каз-
ва той, в театъра още „незримо текат подземните води“ на промяната. Тогава 
новото все още не е оформено окончателно, не се е наложило напълно, рефор-
мите в театъра са в процес на търсения и на експерименти. И неговата голяма 
заслуга е, че е успял пръв, преди всички други, да види и да разбере същността 
на „новото“, на голямата промяна, която идва с драматургията на Чехов, с рабо-
тата на Станиславски, на Майерхолд и на другите големи имена в изкуството. 

Това задължително трябва да се каже, защото новото в театъра не се раж-
да безболезнено, не е прието веднага и без съпротива, но авторът на „Книга за 
театъра“ като никой друг успява да осъзнае и да формулира още тогава какво 
се случва на сцената на Московския художествен театър, накъде върви изку-
ството на сцената, какво се променя в играта на актьорите, какво е онова, кое-
то ще промени европейския театър и чиито последици ще са осезаеми не само 
през първата половина на ХХ в., но и до днес.

Един умен човек бе казал, че гениална мисъл не е онази, за която никой не 
може да се сети, тя е достъпна, но трябва някой пръв да я изкаже. Е, точно това 
е направил Пьотър Ярцев, той е първият, който е разбрал какво се случва в те-
атъра в онези преломни години и пръв го е казал на страниците на тази книга, 
докато повечето му съвременници са се съмнявали, не са разбирали, ирони-
зирали, отричали… Неговият анализ е задълбочен, позицията му последова-
телна, полемиката категорична, защото за новото в театъра тогава се е водила 
остра полемика. Казал го е ясно, още през 1912 г.: „… Настъпва време, когато 
театърът ще се освободи от всичко дребно, сладникаво, суетно, зрелищно, кое-
то се представя за театър. И тогава ще видят всички, които сега не виждат, за-
щото не искат да видят: че възраждането на театъра във всички негови сфери 
се случва в Русия и облагородяването и уточняването на актьорската игра се 
осъществява на сцената на Московския Художествен театър“.

Критикът

Кой е Пьотър Ярцев? Отговорът е прост: театрален критик. Иначе за жи-
вота му знаем малко. Достъпните извори не са единодушни дори за година-
та на раждане, едни споменават 1870 г., други 1871 г. От негови думи знаем, че 
е започнал редовно да посещава спектакли през 1896 г. И веднага активно се 
включва в живота на театъра. Първите му публични прояви са в навечерието 
на новия, ХХ в., когато всички са вторачени в „магичната дата“ – 2000. Както 
пише той: „Времето е насочено към бъдещето, застинало в очакване на нещо 
ново“. Пише много, публикува в различни издания: „Театр и Искусство“, „Золо-
тое руно“ „Речь“, „Киевская мысль“, „Утро России“, „Новости дня“… В архиви-
те и в библиотеките в Москва, Киев и Петербург са пазят повече от 500 негови 
статии и рецензии, поне толкова успях да намеря, но със сигурност са повече. 
Бързо се превръща в един от най-авторитетните театрални критици в Русия в 
началото на века.
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Като критик е безкомпромисен, горещо подкрепя истинското в изкуство-
то, умее да отдели зърното от плявата, да защити доброто и хубавото, но в съ-
щото време е безпощаден към лошия вкус, имитацията, бездарието. Позицията 
му е пределно категорична, на мнозина тя може да се стори екстремна. „Смисъ-
лът на изкуството на театъра – пише той – не е в някакво, пък било то и мини-
мално, благополучие на творците, а изкуството да е изкуство, и театърът да е 
театър. Тогава, както обичат да казват, творците може „да умрат от глад“. Нека 
умрат, ако е необходимо, за да съществува театърът, няма да умрат онези, кои-
то ще дойдат след тях“. Едва ли е предполагал, че ще трябва да го докаже със 
собствения си живот.

През 1908 – 1909 г. Ярцев завежда театралния отдел на вестник „Киевска 
мисъл“, следи всяка вечер представленията на театър „Соловцов“, на чиято сце-
на играе трупата на Дуван-Торцов, гостувала и в България в началото на 20-те 
години на миналия век. Рецензиите и статиите му се появяват буквално всеки 
ден на страниците на вестника. Днес не е лесно да си представим труда на те-
атралния критик по онова време. Той присъства вечер на поредното предста-
вление, трябва веднага да прецени видяното, защото рецензията трябва да се 
появи на следващия ден на страниците на вестника. Тогава няма компютри, 
няма мобилни телефони, няма интернет. Мисля, че Ярцев дори не е притежа-
вал и пишеща машина, виждал съм негови оригинали, писани на ръка, и всич-
ко това не му е пречело да бъде блестящ в тези експресни анализи, да отстоява 
високите критерии в изкуството и да се бори с посредствеността и фалша.

Постепенно расте неговото неодобрение от лошия подбор на пиесите, от 
слабата игра на актьорите и безобразното оформление на спектаклите в този 
най-голям театър в Киев. Критикът не приема в изкуството нищо, което не е 
органично и остро реагира на опитите на провинциалния театър да привлече 
публиката, като копира спектаклите на Московския Художествен театър. Спо-
ред него, актьорът, който имитирал Станиславски в постановката на „Вуйчо 
Ваньо“, е „най-отвратителното впечатление от този тъжен спектакъл“. И про-
дължава: „Трудно е изкуството, безкрайно сложно е сценичното творчество и 
не са страшни грешките, страшно е безразличието, отсъствието на търсения, 
липсата на гневно, страстно отношение към сцената, защото тя е свята…“

С неговата безкомпромисна позиция е свързан един от най-шумните 
скандали в живота на руския театър в началото на ХХ в. Критикът негодува 
срещу пиеса от модното тогава „еротично“ направление, в нея на сцената на 
театър „Соловцов“ героите постоянно се питали: „трябваше ли да я обладая“, 
а героините изпитвали съмнения: „дали да му се отдам“, а основната идея била 
„да се освободят инстинктите“… Според Ярцев то е „необходимо само на хора, 
лишени от истински чувства и болни в сексуално отношение“. Колкото до ар-
тистите (а главната роля се изпълнява от примата на трупата, съпруга на ней-
ния собственик), тяхната игра го карала да си спомни: „онзи бледен юноша, за 
когото пее Ивет Жилбер, който правел любов насаме“. 

На следващия ден цялата трупа застава на сцената и заявява, че няма да за-
почне представлението и въобще няма да играе, докато в залата е театралният 
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критик. Обвиняват го, че „унижава артистите“, а той отговаря: „вие унижавате 
изкуството!“. Скандалът се разраства. В защита на Ярцев застават най-големи-
те имена на руския театър: Станиславски, Немирович-Данченко, Майерхолд, 
редица драматурзи забраняват на театър „Соловцов“ да поставя пиесите им. 
Киевските журналисти бойкотират представленията, приходите спадат запла-
шително и театърът е принуден да бие отбой и да се извинява. Ярцев и по-къс-
но ще има подобни проблеми: през 1910 г. друг актьор се опитва да го съди за 
неговите строги и безкомпромисни оценки, разбира се, без успех, но критикът 
е принуден да напусне Киев и да се премести в Петербург. 

Строго е неговото отношение и към собствената му професия: „Опитите 
да бъде намерена научно-философска база за критиката – пише той – не дадоха 
резултат. Критиката, както беше, остана дълбоко субективна, импресионист-
ка и преди всичко самостоятелно изкуство, като всички останали. Истинският 
критически талант е безценен, но той е много рядко явление. За това неговите 
многобройни „заместници“ трябва много строго да се отнасят към работата си 
и да не надхвърлят ролята си на летописци, тъй като никога няма да има мате-
матически критерии за изкуството.“ 

Така се отнася и към себе си, приема ролята на „летописец“ и извършва 
истински подвиг, провокиран от дръзкото решение на Немирович-Данченко 
да пренесе на сцената на МХТ романите на Достоевски „Братя Карамазови“ и 
„Бесове“. И преди са правени „инсценировки“ на литературни произведения, 
но това, което правят в МХТ, не се е случвало дотогава. Пренесена на сцената, 
голямата литература винаги е изглеждала осакатена. Театърът не е в състоя-
ние да превърне литературното повествование в пълноценно сценично дейст-
вие, като най-малкият проблем е размерът. Художественният театър предлага 
свое решение: спектакълът се играе две вечери подред (много преди да ни за-
лее потопът на телевизионните сериали!). Проблем е и авторовият разказ, кой-
то много трудно и въобще не може да се превърне в диалог, основното изразно 
средство на сцената. Постановчикът намира изход, въвежда в спектакъла лице, 
което не е включено в действието: на авансцената, в ъгъла пред завесата, седи 
актьор-четец, който поднася на публиката най-трудното за сценичното дейст-
вие: мислите на автора.

Критикът е убеден, че тези спектакли са „исторически“ и тяхното значе-
ние ще бъде оценено след години, че с тях театърът се доближава до създаване 
на истинска „национална трагедия“ на сцената, смята за свой дълг да се пребо-
ри с мимолетността на театъра и да запази за поколенията техния облик. Вмес-
то да пише рецензия, да подлага на оценка режисурата и играта на актьорите, 
работата на художника и костюмите (прави го на друго място), Ярцев сцена по 
сцена описва тези спектакли. Спокойно, трезво, напълно обективно, на мно-
го страници представя това, което се случва на сцената: всяка обстановка, де-
кор, репликите. Трябвало много пъти да гледа представленията, за да може да 
ги възпроизведе така подробно. По онова време киното вече се е родило, но все 
още не е в състояние да фиксира достоверно динамиката на театрално предста-
вление в цялата му дължина и богатство. Затова Ярцев се опитва, доколкото му 
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е възможно, със средствата на словото, да запази за бъдещите поколения обли-
ка на тези, изключително важни, според него, театрални представления. Наис-
тина не мога да си припомня друг такъв случай в театралната практика, когато 
критикът отстъпва, остава на втори план и се превръща само в „регистратор“ 
на спектакъла, за да го съхрани за бъдещето.

Ярцев продължава активно да работи като рецензент и автор на влиятел-
ния вестник „Речь“ до лятото на 1914 г., когато съдбата му рязко се променя.

„Книга за театъра“

Съдбата е била двойно несправедлива към него: 
веднъж го лишила от родина и втори път му отнела 
признанието, че не само опознал и разбрал „систе-
мата на Станиславски“, но е и нейният пръв защит-
ник, коментатор и популяризатор. Подробно изложе-
ние на „системата“ Михаил Чехов публикува чак през 
1919  г., а в цялостен и завършен вид тя ще се появи 
едва през 30-те години на ХХ в., докато Ярцев го прави 
още в първите години на новия век и то по време, ко-
гато „системата“ е още „в пелени“, в начален период на 
търсене и експерименти. Но това, което той е напра-
вил тогава, днес е забравено и то е обяснимо: онова, 
което е писал в онези години, се крие в пожълтелите 
страници на стари вестници, които днес едва ли някой 
разгръща, а „Книга за театъра“, където позицията му е изложена ясно и катего-
рично, до днес не е била достъпна за публиката, била тя професионална или не.

Авторът на тази книга е не само изключително прецизен и категоричен 
защитник на високото изкуство на сцената, борец против лошия вкус и фалша 
в театъра. Той е прозорлив наблюдател и регистратор на процесите от първо-
то десетилетие на миналия век в руския театър, а това са години изключител-
но динамични, драматични и съдбоносни за бъдещето на театъра и в Русия, и 
в Европа. „Колкото и старо да е сценичното изкуство – пише той, – то винаги 
се ражда наново, изкуството на художествено изобразяване на истински чув-
ства“. Ярцев мисли исторически и разполага своето изследване в перспекти-
вата на развитие на сценичното изкуство: за да очертае новото, задължително 
трябва да обрисува старото и да демонстрира неговите предимства и недос-
татъци, да свърже в едно логично цяло процесите, довели до революционната 
промяна, извършена в началото на миналия век. Особеното, както вече казах, 
е, че неговото историческо и теоретично изследване не е отделна монография, 
а се ражда като конкретна журналистическа и критическа работа в поредица 
от статии, публикувани в продължение на години на страниците на различни 
издания.

Ярцев първо се връща в миналото, към изворите на „естествената“ ак-
тьорска игра, към творчеството на големия актьор Михаил Шчепкин, когото 
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Херцен нарича: „Първият нетеатрален артист в театъра“. Това е човекът, кой-
то израства от обикновено крепостно момче до първа звезда на руския драма-
тичен театър през първата половина на ХІХ в., опитал се да внедри на сцената 
играта на актьора с „достоверно преживяване“, подготвял за това своите мно-
гобройни ученици. За Ярцев Шчепкин е не само голям актьор, но преди всич-
ко основоположник на един нов тип актьорско поведение на сцената, проти-
воположно на „школата на вдъхновението“, според която талантът на артиста, 
който твори, е от бога, без да му е небоходима определена техника. Най-яркият 
представител на това направление е бил иначе огромен талант като Мочалов, 
който в моменти на вдъхновение играел гениално, но когато то го изоставяло, 
на сцената оставал актьор, „който не си знаел ролята“. Тук авторът на „Книга за 
театъра“ засяга един от централните проблеми в изкуството на актьора на сце-
ната, който занимава театралните реформатори на ХХ в., търсели нови методи 
за подготовка на актьорите: как да предизвикаме и да запазим вдъхновението. 
Лий Страсбърг признава, че един от импулсите да изследва същността на изку-
ството на актьора идва от смайването да види много талантлив актьор – една 
вечер блестящ на сцената, а на следващата – свое бледо копие. Това е крайъгъл-
ният камък и на създаваща се тогава „система на Станиславски“. Ярцев е доло-
вил значението на този проблем и на подходите за неговото решаване и е пио-
нер в популяризиране на един от основните елементи на учението на големия 
режисьор: похватите за провокиране и фиксиране на вдъхновението.

Може да се стори странно защо в книга, посветена на театъра, нейният 
автор подробно, грижливо и с любов описва на страниците на книгата бита и 
всекидневието на „стара търговска Москва“. Но не е случайно, само така той 
може да представи на съвременниците си тази вече несъществуваща богата па-
литра от образи в пиесите на Александър Островски, който описва тъкмо този 
бит и тази среда, и чиито пиеси са най-значимото явление в руската драматур-
гия и сцена в средата на ХІХ в. Това описание му е необходимо, за да напомни, 
че с тази драматургия и с тези образи се е появило „битовото направление“ в 
театъра, чиито представители били убедени, че за да се представят на сцената 
образите „на търговци, продавачи, чиновници, сватовници, селяни“, не е необ-
ходима нито актьорска техника, нито школа и това за дълго време разрушило 
постигнатото от Шчепкин, което „сега, по думите на Ярцев, възстановява Ста-
ниславски на сцената на Московския художествен театър“.

Но преди да премине към същността на реформата на големия режисьор 
и педагог, за да е още по-ясно очертан контрастът, Ярцев смята за необходимо 
да опише особеностите на стария театър, прави го нагледно и убедително, с не-
съмнена ирония, но и с много любов, с искрено чувство на уважение. „Преди 
двадесет години – пише той – разбираха театралното представление като по-
редица от сцени: тъжни, редуващи се с весели. Трябваше да натъкмят тези сце-
ни така, че на актьорите да им е удобно. Разполагаха ги отпред, до рампата, а 
в малките и незначителни сцени – по-назад. Имаше три определени места: от-
дясно, отляво и по средата и в дългите диалози актьорите трябваше да се мес-
тят по тях. Ако актьор седеше дълго, трябваше да стане, ако дълго е стоял – да 
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седне. Тъжните сцени трябваше да текат бавно, а веселите – бързо. За края тем-
потото на сцената трябваше да се ускори, а актьорите да станат. Затова сцената 
трябваше така да се натъкми, че преди края всички актьори да са седнали.“ Ре-
жисьорът присъства в тези години формално, необходим е дотолкова, докол-
кото да следи да не би някой от по-неизвестните „да засенчи“ на сцената звез-
дите.

„Старата занаятчийска театрална живопис не се интересуваше от поета: 
„павилионите“, „градините“, „улиците“ бяха еднакви за всички представления, 
а ако някой декор се износеше, например „гората“, декораторът рисуваше нов, 
без да се интересува от пиесите, в които ще го слагат на сцената.“ И обобщение-
то: „представленията рядко оставяха повече или по-малко цялостно впечатле-
ние, а винаги само отделни сцени“, т. е. липсва, дори при много талантливи ар-
тисти, усещането за цялостен спектакъл.

Един от основните стълбове на „системата на Станиславски“ е проблемът 
за преживяването на сцената. Ярцев е привърженик на този подход в работата 
на актьора, но за да бъде ясен неговият смисъл, той трябва да изясни и негова-
та противоположност: изкуството на представянето. Сравнява работата на ак-
тьорите на това направление с „парна машина“, от технологична гледна точка 
доста адекватна за епохата съпоставка. Такива актьори са на сцената напрег-
нати, за да могат „да представят“, те трябва да засилват „парата“, но след като 
се завърти колелото, машината става по-тежка и са необходими все по-големи 
усилия. Затова често за такива артисти казват, че те имат „темперамент“. Яр-
цев подробно коментира двама представители на направлението: провинциал-
на руска актриса и известен немски актьор: Ерих фон Посарт. Независимо от 
разликите в майсторството и таланта на двамата, резултатът е еднакъв. Когато 
„пàрата“ свърши, е необходимо ново усилие, за „да се движи“ машината. Про-
винциалната актриса го прави праволинейно и грубо, Посарт – икономично и 
прецизно, той контролира „машината“, докато нея по-скоро я контролира съ-
щата машина, но резултатът е сходен.

„Новата школа – подчертава Ярцев – внася в театъра преживяването, а 
не представянето.“ Противоотровата, която предлага Станиславски, се със-
тои в овладяване на различни похвати още по време на подготовката на арти-
стите, сред които освобождаването от мускулно напрежение, концентриране 
на вниманието на сцената, създаване по време на представление на това, кое-
то авторът на „системата“ нарича „кръг на внимание“. Всичко това в името на 
основната цел: постигане на „творческо сценично самочувствие“, което Ярцев 
формулира: „не е възможно да запазиш естественото самочувствие, когато ме-
ханично представяш пред други хора външния израз на чувствата, някога пре-
живени по време на творческа „игра“, докато си разучавал ролята, или които 
никога не си преживял, а само повтаряш похватите, с които в театъра обикно-
вено представят такива чувства (това, което Станиславски нарича „щампи“)“. 
Искам да напомня, че това е написано през 1913 г.! А в друга, публикувана по-
рано статия (нещо много характерно за цялата книга!), той пише: „Театърът 
на живите чувства има своя техника (…). Тя учи как да стигнеш на сцената до 
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преживяването и учи как да си върнеш преживяването, ако си го изгубил и си 
минал към представяне. Естествено, тя не учи как да чувстваш (чувството е от 
бога), а учи как на сцената да създадеш такива условия, сред които е възможно 
да чувстваш“. 

Изводите на Ярцев не са умозрителни, констатациите му са извлечени от 
конкретни, реални сценични примери. Например внимателно следи работа-
та на талантлива актриса по време на спектакъл, като констатира кога тя е „в 
кръга“ и съответно е освободила мускулното напрежение, колко свободна и ес-
тествена е играта ѝ в такива моменти и как тя преминава към представяне, ко-
гато изчезне концентрацията и възникне напрежението. Описва поведението 
на малко момче, включено в спектакъла, докато то се стреми „да играе“ и „да 
представя“: празният му поглед, механичните движения с опънатите мускули 
по лицето и свободното му, естествено поведение, когато детето решава, че е из-
пълнило задълженията си и прекратява „представянето“. И още тогава цитира 
онова, което ще се превърне в същност на реформата, извършена от Станислав-
ски в работата му по време на подготовката на актьорите: „Новото изкуство 
на преживяването се стреми да предизвика несъзнателно творчество посред-
ством съзнателни похвати.“ Трябва ли да повтарям, че това е първото публич-
но оповестяване на основния елемент на цялата „система“? И не просто оповес-
тяване, то е съпроводено с конкретни примери и задълбочен анализ.

Реформата на Станиславски не се ограничава с обучението на артистите, 
на сцената на Московския художествен театър се извършва трансформация, 
която ще промени представата за театъра през следващите десетилетия. Ярцев 
я описва така през 1908 г.: „Важното е театърът и талантът в него. Театрално-
то изкуство, най-сложното сред изкуствата, се развива, обогатява формите си, 
все по-широко става понятието „театър“ – обединяването в него на словесното, 
музикалното, живописното, танцовото изкуство в едно единно театрално изку-
ство.“ Но създаването на това ново „единно театрално изкуство“ не е нито лес-
но, нито безпрепятствено. Трябва да се преодоляват вековни традиции, пред-
разсъдъци, съпротива, да се търсят и откриват напълно нови изразни средства. 
Не е случайно, че през първите години от съществуването на МХТ Станислав-
ски залага на похватите на натурализма, отделя особено внимание на отделните 
елементи в спектакъла, които до този момент са били почти напълно занемаре-
ни: декоративното офромление, сценичното осветление, шумовете и звуковете, 
аксесоарате и костюмите… Така възниква онова, за което пише Ярцев: „Всичко 
трябва да „играе“: цветовете, звуците, шумовете и сред тях, и с тях, но не само 
сред тях – актьорът“. На този ярък фон изпълнителите нерядко изглеждат из-
бледнели, засенчени, дори Чехов нарича артистите на МХТ, които участват в 
спектаклите по неговите пиеси, „средни дарования“. За Ярцев най-ценното в 
театъра е актьорът. „За театъра – пише той – актьорът е като кислорода. Кис-
лородът не гори, но поддържа горенето. Но в Московския Художествен театър 
гори кислодорът“. Той разбира, че положението на актьорите в новата ситуация 
е трудно, „театърът не се развива в посока на актьора“ и „актьорите трябва да 
са гениални, за да могат да се прояват“ – пише той. Но такава е логиката на про-
цесите в изкуството.“ Още през 1901 г. той констатира: в новия театър „актьор-

Владимир Игнатовски • Пьотър Ярцев и неговата „Книга за театъра“



алманах • Ϛвета гора • 2016 221

ите са аксесоари, а аксесоарите – актьори, а художник – режисьорът“. Казано 
е кратко и ясно, но изключително прозорливо, в тези няколко думи се съдър-
жа всичко важно за трансформацията, която преживява сценичното зрелище 
в началото на миналия век. И едва ли е случайно, че двадесет години по-късно 
авангардист като Сергей Айзенщайн в манифеста „Монтажът на атракциони“ 
ще каже буквално същото: „монологът на Ромео е не по-важен от цвета на три-
кото на балерината…“, сиреч, в спектакъла задължително трябва да участват 
равноправно всички изразни средства, всички съставящи го елементи, с кои-
то режисьорът разполага. Но нека повторя: Ярцев го е разбрал и го е казал още 
през 1901 г.! Пръв сред всички, когато и реформата, и промените все още не са 
завършени и не са придобили ясни очертания.

Това е значението на тази книга. Тя не е просто демонстрация на огромна-
та театрална култура на нейния автор, а доказателство за необикновената му 
проницателност е, че той наистина пръв е успял да види и да оцени същност-
та на извършващата се огромна промяна на театъра не само в Русия, но и в 
Европа в началото на ХХ в. Неговата мисия в изкуството е защитата на ново-
то, на това, което прави Станиславски, а той е необикновено последователен. С 
едно-единствено изключение: отношението му към Всеволод Майерхолд. През 
1906 – 1908  г., когато Ярцев е „завеждащ литературното бюро“, т. е. драматург 
в театъра на Комисаржевска, той работи заедно с големия режисьор и в под-
бора на репертора, и в работата по постановките, тогава заявява: „Театърът на 
Майерхолд не е измислен и не виси във въздуха“, а само няколко години по-
късно, ще заеме противоположна позиция и ще твърди, че това, което прави 
големият режисьор, е „без корени, без култура, откъснато от живия живот“. Не 
е лесно да се обясни тази толкова категорична промяна при човек като Ярцев; 
дали е увлечен в полемиката, в която категорично отхвърля всички течения 
и направления, които се противопоставят, дори само външно, на работата на 
Станиславски в МХТ, защото става дума за полемика, а залогът в тази полемика 
е за нещо голямо: за бъдещето на театралното изкуство, дали нещо лично е раз-
делило двамата творци, работили преди това рамо до рамо в театъра? Днес няма 
как да го установим, всички участници в тази драма вече не са на този свят. 

Но независимо, че категорично отрича „условния театър“, „театъра на мас-
ките“ и въобще идеите на Майерхолд през 1913–1914 г., Ярцев мисли перспек-
тивно. Може да изглежда пределно каноничен, отдаден на една идея. Но в съ-
щото време е убеден, че бъдещият театър ще се роди когато организмът му се 
очисти от чуждите, неприсъщи му елементи, и преди всичко от съчетаването на 
най-полезното от всички най-разнообразни експерименти и търсения, твърди 
нещо, което ще прозвучи неачаквано за мнозина участници в разгорещените 
спорове по онова време: „Реалистичният театър, театърът на „художествения 
реализъм“, театърът на бъдещата руска сценична школа, „ще се роди от обеди-
няването на формите на „естествения“ (т. е. театъра на Станиславски) и „услов-
ния“ (на Майерхолд) театър“. И е провидял бъдещето, защото именно такава е 
съдбата на модерния театър. И неслучайно в статия, писана през 1914 г., напом-
ня, че в личен разговор Майерхолд му признал: „Аз съм ученик на Станислав-
ски“, като вижда общото между двамата гениални творци и сякаш предсказва, 
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че след години, в края на жизнения си път, те отново ще се срещнат и ще рабо-
тят заедно. Тогава обаче Ярцев отдавна няма да е между живите. Но написано-
то остава. 

Човек на театъра

Владимир Василев нарича Ярцев „театрален човек“ и това определение 
е много точно. Целият му живот е посветен и свързан с театъра. В писмо до 
Майерхолд той пише: „Намерете ми някакво местенце в театъра. Не мога да 
представя съществуването си без неговата атмосфера“. И наистина той винаги 
е бил „в театъра“. Когато разказва, прави го като очевидец, а не като страничен 
наблюдател: „Една актриса дойде при Станиславски…“ – това са думи на човек, 
който е присъствал, който е участвал, а не е преразказ по чужди спомени.

Още през първите години на века заради огромната му ерудиция го при-
вличат в МХТ като „arbiter elegantiarum“, днес бихме го нарекли „консултант 
по художествените проблеми“, сиреч Ярцев давал мнение при подготовката на 
спектаклите: за декорите, костюмите, общото оформление... Освен рецензии 
той пише и пиеси, през 1904 г. неговата „В манастира“ е поставена на сцената 
на Художествения театър, в спектакъла участват първите сили на трупата. Иг-
раят се и други негови пиеси.

Когато през 1906 г. Майерхолд и Комисаржевска създават своя „Драмати-
чен театър“, Ярцев не просто активно участва в съставянето на репертоара, но 
и в създаването на спектаклите по пиеси на класици като Ибсен, и на едни от 
най-видните представители на модернизма по онова време Юшкевич, Леонид 
Андреев, Пшибишевски, Метерлинк, Верхарн и, разбира се, Александър Блок. 

Завърнал се от Киев, Ярцев преподава в театралната школа на актьора 
Казимир Бравич и режисьора Фьодор Комисаржевски. По-късно ще създаде 
собствена театрална школа. Животът му ще се преобърне драматично с избух-
ването на Първата световна война, а по-късно с революцията и Гражданската 
война, ще избере съдбата на емигрант.

В България

Тук ще сподели съдбата на десетки хиляди сънародници, която той опис-
ва: „Генерали, офицери и войници, които копаят въглища, теглят кабели, то-
варят вагони, боядисват стени, разнасят пакети, охраняват тютюневи скла-
дове…“. Знае го, защото сам в началото е принуден да работи в тютюневите 
складове в Пловдив. Разбира се, публикува в емигрантската преса, изнася лек-
ции, но не го оставя мисълта за театъра. През 1922  г. заедно с артисти сред 
руските емигранти поставя на сцената на Свободен театър „Цар Фьодор Йоа-
нович“ на Алексей Толстой. Канят Ярцев за художествен ръководител на „За-
дружен театър“ на Миятев и Касабов, където работи като режисьор. Това начи-
нание бързо приключва съществуването си, но името на Ярцев става известно 
сред българската театрална общественост и той е назначен за главен режисьор 
на градския театър в Пловдив. Тук той пренася на сцената постановките „Сес-
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тра Беатрис“ и „Животът на човека“ в стила на условния театър на Майерхолд. 
Този експеримент има хладен прием сред културната общественост в града, но 
Ярцев не се отказва и заедно с дружеството „Приятелите на изкуството“ пак в 
Пловдив създава „Камерен театър“, вероятно първият на Балканския полуос-
тров, в който е и режисьор, и художествен ръководител. В малка зала със 120 
места той се опитва да възкреси времето, когато е работил заедно с Майерхолд, 
като поставя, всъщност възстановява, негови постановки от 1906–1907 г.: пие-
си на Хамсун, Пшибишевски, Хауптман, Ибсен. Отзивите в пресата са положи-
телни, но в началото на 20-те години миналия век нито в Пловдив, нито където 
и да било в България има публика, подготвена да оцени и възприеме произве-
денията на модернизма и експериментите на условния театър. „Камерният теа-
тър“ просъществува само две години.

Но Ярцев е забелязан и директорът на Народния театър Владимир, Ва-
силев го кани през 1924 г. в театъра, в който по това време работят и Николай 
Масалитинов, и Николай Лилиев. Това е благороден жест, с който големият ин-
телектуалец го спасява от мизерията, но в същото време използва огромната 
ерудиция на Ярцев, който става „съветник по постановъчната част“, което оз-
начава, че се грижи за всеки детайл в постановките на националната сцена: от 
костюмите и декора до аксесоарите. Но не само това, взема активно участие в 
подготовката на репертоара, успява да наложи в него пиесата на Рачо Стоянов 
„Майстори“, преди това отхвърлена, включва сред заглавията, които се играят 
на сцената на Народния театър „От ума си тегли“ и „Ревизор“. Запазва изклю-
чителната си скромност и привързаност към сцената: получил постоянно за-
пазено място за всеки спектакъл в партера, той никога не го използва, пред-
почита да е винаги зад кулисите и оттам да следи представлението и да диша 
въздуха на сцената.

Владимир Василев решава да създаде школа към Народния театър, в коя-
то преминават обучение едни от най-големите имена на българската сцена по 
онова време. Ярцев сериозно се заема с тази задача: лекциите, които той под-
готвя, обхващат четири тома, посветени на историята на театъра – актьорско-
то изкуство и драматургията, на изобразителното изкуство и архитектурата, на 
историята на костюма през вековете. Записките му издават огромната му еру-
диция, познанията във всички области на историята на културата и на изку-
ството. За съжаление не успява да завърши този наистина огромен труд, който 
днес би бил чудесен учебник за всеки висш театрален институт. Ярцев умира 
на 30 ноември 1930 г., съкрушен от мизерията, изпитанията и раздялата с ро-
дината. 

След смъртта му в емигрантския в. „Голос“, е публикуван некролог, кой-
то завършва с пожеланието: „Сънародниците му някога да издадат неговата 
„Книга за театъра“, останала непубликувана заради драматичните исторически 
събития“. Сънародниците му не успяха да го направят. Днес ние изпълняваме 
това пожелание, като предлагаме на читателя, този уникален труд, прекарал 
100 години в очакване на тази среща. А тя наистина ще е интересна и поучител-
на за всеки, който се интересува от съдбата на театъра.
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Пьотър Ярцев

ЗА ОСНОВИТЕ НА СЦЕНИЧНОТО ИЗКУСТВО

1.

Един църковен йерарх на младини искал да стане актьор. Но майка му – 
дворянка от древен род – не му позволила. И той казал: „Тогава ще ида в манас-
тир“ – и наистина го направил. Тъй като бил със страстен, кротък характер и 
бил много даровит, направил и духовна кариера. По-късно обяснявал защо – 
тъй като не успял да стане актьор – станал монах, тъй като не би могъл да се 
примири да живее без чувството за очарование.

Първо, защо тъкмо актьор, а не поет, живописец или музикант искал да 
стане този човек, който сменил творчеството на актьора с подвига на мона-
шеското творчество, като мислел, че щом не е едното, то ще е само другото. 
Повърхностният отговор е, че като младеж той е почувствал склонност към 
актьорското творчество и към нищо друго. Обаче това не е целият отговор, 
защото не това е въпросът, а защо именно към творчеството на актьора, а 
не към поетичното, живописното или музикалното творчество е имал влече-
ние човекът, намерил осъществяването на мечтата си в „служението“ като мо-
нах. Или: би ли могъл човек, изпитващ влечение към поезията, към живописта 
или музиката и неспособен да осъществи това свое призвание, да намери изход 
като стане монах? Да станеш монах не от тъга и не от отчаяние, и не за да ле-
куваш раните си, а защото то може и дори още повече може да засити мечтата, 
защото то е едно и също.

Няма да стане дума за произхода на театъра от религиозните обреди, 
нито за „театъра на бъдещето“, нито за нещо, свързано с църквата. Ще гово-
рим за театъра такъв, какъвто е най-нормалният театър, с добри актьори и с 
лош репертоар: например за Александринския театърІ. Впрочем на сцената 
този театър има актриса, която е била монахиня, а друга актриса от сцената на 
същия театър отиде в манастир. По всичко личи, че примерът на този църковен 
архиерей, който след като не можел да стане актьор, станал монах, въобще не 
е изключение. И ако би било възможно да проверим, ще излезе, че може би не 
са малко хората на сцената, на които в съкровени минути им се е привиждало 
подвижничеството на монасите. В момент на слабост, на неудовлетворение от 
театъра, на недоволство от тях самите им се е струвало, че за тях манастирът е 
изход. Дори да им се е струвало, че този изход е от отчаяние, все пак към него ги 
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е движела природата на тяхното изкуство, като им е обещавала най-деликатни 
очарования за чувствата и най-широк простор за творчество. Можем дори 
да си представим, че всички истински актьори по един или друга начин са 
преживявали подобни душевни състояния и че само занаятчиите в театъра не 
ги познават. 

Излиза, че манастирът и театърът по нещо си приличат и общото между 
монаха и актьора е, че тяхното творческо е с общ извор. Тази мисъл е проста 
и става неоспорима, ако за миг забравим за определенията, свързани с думи-
те „актьор“ и „монах“ и ако подходим непредубедено към манастирската сцена 
и се подадем на нейното очарование. Разбира се, както и навсякъде, трябва да 
гледаме хората с истинско призвание, т. е. много талантливите и сред актьори-
те, и сред монасите, които са единици, а не хилядите, превземащи се актьори и 
десетките хиляди бездарни монаси. Освен това у нас всички образовани хора 
познават театъра, макар трудно да могат да различат хубавия театър от лошия; 
но рядко някой от тях има представа какво е манастирът, винаги го смесват с 
църквата, защото и в манастирите има църкви, в които се служи и затова си ми-
слят, че в манастирите няма нищо друго. И още, да кажеш, че надарените мона-
си са превъзходни актьори, означава, ако погледнат повърхностно, да те разбе-
рат, че монасите „играят за публика“. На пръв поглед ще е същото, ако сравниш 
манастира с театър, означава само да се присмееш на манастира и да го унизиш.

Така е, защото образованите хора нищо не знаят за творчеството на мо-
насите и защото, в последна сметка, почти никой не познава сценичното твор-
чество и до днес го бъркат с палячовщини. Т. е. с превземане за забава на хора 
заради пари и ръкопляскания. Или пък много лесно просто „отричат“ театъра.

Може да кажем, че днешните образовани хора, между другото, затова тол-
кова зле могат да различат хубавия театър от лошия, защото именно те помагат 
на лошия театър да съществува и затова толкова лесно стигат до идеята за от-
ричане на изкуството на сцената като самостоятелно и отделно от всички дру-
ги изкуства – защото не познават онзи най-деликатен театър, в който задово-
ляват своята потребност от очарование на чувствата обикновените хора, които 
се стичат и в манастирите.

2.

„Се тебе талант Владыка ввернет
душа моя: страхом прийми дар“1

През пролетта на 1913 г. в Старо-Голутвинския манастир, в Московска гу-
берния, умря оптинският „старец“ІІ Варсофоний. Духовното началство го беше 

1 „Ето, душо моя, талант ти поверява Господ, със страхопочитание приеми този 
дар“ – (стихира на седми глас на Утренята за Велики Вторник), авторът използва алюзията 
на Притчата за талантите от Евангелието, като използва двойното значение на думата „та-
лант“ (на актьора) и талант „сребърна монета“, дадена на роба да я пази. – Б.пр.
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назначило за настоятел там, а преди това бе живял в Оптинския скитІІІ и бе 
изучавал „монашеската наука“, за която бе демонстрирал призвание под ръко-
водството на тамошните вдъхновени „старци“. След като пристигнал в Голут-
вин, веднага покорил монасите и миряните с таланта си. И макар да не е живял 
дълго в Голутвин, само една година, но е оставил стотина разказа за него и спо-
мен, който няма бързо да се забрави.

В стените на старинния манастир в Голутвин отдавна не е имало такъв 
художник. И много обикновени хора са били така потресени и омагьосани, че 
дълго ще го помнят за цял живот. Сега ще стане ясно – как и защо. На монаше-
ския език тази творческа дейност красиво се нарича „духовна трапеза“.

Монасите много точно определят това творчество, когато казват, че то е да 
можеш да намираш и да разкриваш в човека замърсения и затъмнен Божи об-
раз2. А го намираш и го разкриваш, за да покажеш на човека неговата богопо-
добна душа с всичките ѝ чудни сили и свойства, дарени от Твореца. Монасите 
също така много вярно обрисуват и впечатлението, което прави на зрителите 
и на обекта на това изключително своеобразно изкуство. „Като смаян гледа-
ше (той) кротко усмихващия се старец и изведнъж сълзите взеха да се леят от 
очите му“. Не е ли същото и театралното потресение? Първо смайване от оно-
ва, което неочаквано се разкрива в душата на зрителя (в театъра зрителят – 
също като читателя, слушателя, съзерцателя – като всеки човек, който общува 
с предметите на изкуството – винаги поставя себе си на мястото на онова, кое-
то гледа), а след това идват сълзите.

Сред аскетичния бит и при постоянната магия на чувствата, упражнения-
та на душата за най-деликатните ѝ изражения, разкриването „на всички нейни 
чудни сили и свойства“, специално развива в сценичните художници и в онези, 
които са в манастира, таланта да прозреш в душата на другия, което мигновено 
и непосредствено се превръща в съпреживяване с творящия художник. Този 
талант се развива с упражнения, но се дава като особен талант, с който трябва 
да се родиш. И природата на този талант е същата като природата на сценич-
ния талант.

„Отецът „, както наричат „старците“, вижда всичко „по очите“ и разбира 
всичко без думи, нищо няма нужда да му разказваш. Трябва да се види как та-
лантливият „старец“ избира сред плътно обкръжилата го тълпа един поглед, 
насочен към него (може да е случайно, а може и да не е; всички го гледат в 
очите). В него пламва съчувствие към този, в тази минута за него, единствен, 
поглед и го привлича със своя поглед. Тълпата отстъпва, пропуска до „старе-
ца“ този, когото той е избрал в този момент. „Старецът“ гледа, благославя при-
ближилия се и му казва най-често съвсем обикновени, нищо незначещи думи 
(впечатлението от тях напълно избледнява, ако ги разгледаме отделно от тона, 
позата, погледа, израза на лицето на „стареца“ и ги повторим). Но не само за 
този, който е благословен, но и за всички в тълпата става ясно, че на стареца 

2 „Памяти Оптинского старца схи-архимандрита Варсофония,“, издание козельской 
Введенской Оптиной Пустыни, Москва, 1913. – Б.а.
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по някакъв вълшебен начин е станало достъпно и в същия момент е споделено 
затаеното страдание, най-болезненото място в душата, най-съкровената мисъл 
на приближилия се. Потресен, просълзен, на колене приближилият хваща кра-
ищата на епитрахила на свещеника, а „отецът“ вече е избрал други очи, друга 
душа и се е преселил в тях. Сега пред него вече стои друг, когото той благосла-
вя. Лицето на „стареца“, фигурата му, жестът и тонът – всичко се е променило, 
всичко е станало съчувстващо на друго стаено страдание, на друго болно мяс-
то в душата, на друга съкровена мисъл. И произнася други обикновени думи, 
които потрисат тези, към които са насочени. Това, което разказвам тук, се на-
рича „общо благославяне“, за което „старците“ слизат сред народа3. След това 
те често са толкова изморени, че нямат сили да се приберат в килията си и ги 
водят, като ги поддържат под ръка прислужниците. Толкова нервни сили хабят 
„старците“ за вълшебното си творчество. 

Не е ли същото и при актьорите – и те са същите художници, само че на 
театралната сцена. Онези актьори, които ШчепкинІV наричаше съчувстващи, 
т. е. истински преживяващи страданията и радостта на хората, които изобра-
зяват4. Елеонора ДузеV можеше, когато преживява ролите си, така да се разпла-
че, че да се разболее, заедно с тези и за тези, които изобразяваше на сцената. И 
така се изразходваше на сцената, че рядко можеше да играе две вечери под ред 
и рано напусна сцената. Докато Сара БернарІV, която, умирайки в „Дамата с ка-
мелиите“, ефектно пада от рамото на любимия „като бяла лилия, покосена от 
несръчен градинар“ – както писа за нея един френски критик – най-вероятно 
продължава да играе и до днес.

Показалец

І Александринският театър в Петербург е основан през 1756 г. като придворен те-
атър. От 1832 г. носи името „Александрински“ в чест на Александра, съпругата на им-
ператор Николай І.

ІІ „Старец“ традиционно се нарича духовният наставник на монаха по време на 
пос лушничеството му.

3 Освен „общото благославяне“ в творческата дейност на „старците“ има и съвмест-
ни бдения с миряните (и непрекъсната размяна на писма с тях) и с онези монаси, които са 
избрали този „старец“ и са му предоставили душата си, за да я ръководи с „отричане от 
своята воля“. Т. е. за да се предоставят на волята на „стареца“. Монасите наричат такова 
състояние „да си под стареца“. То е допустимо и за миряни. – Б.а

4 „На сцената е много по-лесно да предадеш всичко механично – пише Шчепкин на 
актрисата Шуберт на 27 март 1848 г. – затова е необходим само разум и той ще се прибли-
жава дотолкова до мъката, до радостта, доколкото подражаването може да се доближи до 
истината. Друго е съчувстващият артист…“ –Б.а.

Превод

Владимир 
Игнатовски

Сцена • Пьотър Ярцев. За основите на сценичното изкуство
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ІІІ Оптинска пустиня – ставропигален мъжки манастир, близо до град Козелск, 
основан през ХV в. В православието „пустиня“ не е географско понятия, а има духовен 
смисъл – на отричане от светското. 

ІV М.С. Шчепкин (1788 – 1863) – голям руски артист, основал през ХІХ в. реалис-
тичната актьорска школа.

V Елеонора Дузе (1858 – 1924) – велика италианска актриса.
VІ Сара Бернар (1844 – 1923) – една най-големите френски актриси в края на ХІХ 

и първата четвърт на ХХ в.

Сцена • Пьотър Ярцев. За основите на сценичното изкуство
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IN MEMORIAM

 Атанас Радойнов

РОМАНЪТ ЗА БЪЛГАРСКОТО ДРАГОДАНСТВО1

Парадоксът при пресъздаване на българ-
ската еротика в изкуството е, че то се постига 
на принципа да го бъде така, сякаш не е било. 
Хем да знаем, че мъжът и жената си правят 
нещо, хем да очакваме щъркела да донесе бебе-
то. За дълго време в културата ни еротичното 
се отваря чрез анекдота и вица, т. е. чрез съби-
тието, което е външен израз на сексуалното из-
живяване. Представя се като действие, поради 
което българинът се колебае дали е работа, или 
наслада. Същевременно не свързвахме анекдо-
тите със смехотвореца Хитър Петър, защото 
ако има един герой, който хем да люби, хем да 
се смее, ще се народят много думи на волността 
и свободата, ще се прояви онова настроение – 
благо и сладостно, пред което Ницше казва, че 
отпадат всякакви аргументи. Какво прави ес-
тетът Атанас Радойнов в еротичния си роман 
„Полет до седмото небе“ – просто връща доброто настроение и обгрижва лю-
бовните думи, така че всеки да се зарадва – едните защото се любят, другите, че 
го предполагат като случило се добро. Само това да беше сторил магьосникът 
на думи Атанас Радойнов – да ни освободи от идеята, че геният на българина е 
завистта, – е вече целебно и благотворно. В романа никой не завижда, защото 
вижда радостта отвъд себе си. В книгата предразсъдъците са като отровните 
гъби, които никой не бере, страстите са по-скоро изразено усърдие на приро-
дата да подтиква мъжа и жената един към друг, хитростите са само необходи-
мият дъжд за жадните. Романът е построен чрез свободна композиция, орга-
низирана около протичащото време през седмицата като сюжетът не е внушен 
чрез събитията, а чрез онова, което ги подготвя. Същевременно главният еро-
тичен герой – Хитър Петър – присъства ненатрапчиво, защото неговите исто-
рии стимулират другите, освобождават ги от догмите на родовите и общест-
вени порядки, за да се уподобят на прародителя си. Впрочем уподобяването 

1 Атанас Радойнов. Полет до седмото небе. Изд. „Фабер“, В. Търново, 2014. Текстът се 
публикува за пръв път. Четен е на премиерата на книгата в гр. Бургас.
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е принцип при организацията на романа – приро-
дата е в непрекъснато съзидание, така че мъжът и 
жената трябва да участват в него, приемайки слън-
цето, луната, вятъра, нощта, тревата, водата, небето 
като нещо в себе си. Това е чистата философия на 
Атанас Радойнов – любенето е възможност мъжът 
и жената да се повече от това, което са. Писателят 
не държи еротичните истории да стоят непознати 
като сюжети, той се стреми думите, с които са раз-
казани, да са упоени от магията на благостта, да не 
отвеждат към нравствени колебания дали случило-
то се и изживяването е добро, или зло. То е радост – 
може да е повече, но не и по-малко от нея. Затова и 
тези, които са потърпевши – най-често измамените 
съпрузи или съпруги, – са подтикнали с нещо из-

невярата – дали с мързел, дали със скъперничество, а там, където нямат вина, 
просто не са успели с думи да сложат в душата на половинките си духовна си-
тост. Като няма такава ситост, тялото остава жадно. Циганката лесно се отда-
ва на непознатия мъж, защото не е чувала някой да ѝ говори с такава благост.

Дните от седмицата са означени като божи дни, те са време на принадлеж-
ността на човека към бога, а единственият шанс на дявола е да си открадне по 
нещо. Само петъкът е с особен статут, като ден, даден на човека да се преборва 
със злото. Оригиналната идея на Атанас Радойнов е, че петъкът е денят, в кой-
то човекът твори битието си, поради това и въвеждащото заглавие е „Петък – 
хаир да е на всички“. Мъжът и жената трябва да се приближат един към друг, 
за да се пожелаят. То е денят, в който тялото възкръсва, излиза от делничността 
си, за да не бъде мислено само като начин на употреба, а като дарено със слово, 
което го прави магическо. Това е денят на любовното обяснение. Това е време-
то, когато в греха е и прошката, защото телесността е само вибрация на душата. 
Съблазнен съм да цитирам цялата картина на нощното любене между малкия 
Шейрет и докторката, защото именно половото сливане е възможност човек да 
бъде разпознат в природата. „В млечния вир на месечината, подпряла рог на 
седмото небе, лекарката и Шейретът сякаш току-що се намерили дружелюбно 
в хаоса. В тяхна чест жаби огласяли реката в нестроен хор. Нощни птици – ча-
совои, подвиквали оттук-оттам, превърнали греха в прошка. Водопадът над 
воденичния бент равномерно пеел литургично в старата си скална катедрала. 
Като колони с вити капители от светлина и здрач будували крайречните вър-
би и лески с увитите по тях лозини. Безсънни били и ятата от любопитни риби 
във вира. Нощното видение на любещи се хора предизвикало възпев от всич-
ко живо“ (с.139). Този възпев всъщност съдържа думите: „Наши са, наши са!“ 
Природата разпознава мъжът и жената именно защото в любенето си творят 
тайните, а не ги разгадават.

Eротичният жест не обича бързината, но познава нетърпението, той се 
подготвя от съзерцанието, но разчита на пипането. Тялото се отваря чрез очи-

In Memoriam. Атанас Радойнов. • Радослав Радев. Романът за българското драгоданство
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те, но се събужда чрез ръцете. Може би затова в тази книга има толкова благо-
словени погледи, колкото търсещи и даряващи ръце. За неща, които са пред-
назначени да се свързват, в природата не познават „Не“, а само животворящото 
„Да“. Ето защо и героините от романа на Атанас Радойнов не слагат прегради 
пред себе си – като има слънце, приемат го в себе си, ако подухне вятър, откри-
ват благословените си форми, чуят ли мъжкото слово да облича душа и тяло, 
отпускат светлината от очите си, за да може да се случи желаното. В този на-
чин на откриване на еротичното книгата на Атанас Радойнов се родее с „Под 
манастирската лоза“ на Елин Пелин, приемайки изкушението като принцип на 
живота и като част от греха, чрез който човек трябва да твори себе си, същест-
вувайки чрез другия. Драгоданството – да ти е драго да дадеш, е духовното пос-
лание за онова, което в природата определяме като необходимост на съзидава-
нето. Водени от тази мисъл няма да сгрешим, ако кажем, че творбата на Атанас 
Радайнов е романът за българското драгоданство.

Радослав Радев

In Memoriam. Атанас Радойнов. • Радослав Радев. Романът за българското драгоданство

„Пейзаж от Търново“ • Худ. Иваничка Панева
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Атанас Радойнов

ЦАРСКИ ПРИКАЗКИ

Царят и песнопенията на птиците

Едно време на цар Бъдбъдък му се приискало птичките божии да възпя-
ват неговото име в своите песнопения. Всички придворни ахнали в един глас:

– О, царю честити, какво прекрасно желание!
– Ами да! Над градини, долини и гори ще се възславя твоето име, царю ве-

ликолепни! – казал с нисък поклон министърът на природната среда.
– Още в зори в утринните си песни птичките ще разгласят славата ти див-

на, а слънцето да позлатява твоето име, скъпи наш владетелю! – добавил глав-
ният сановник.

– Но как да подсетим птиците да натъкмят песни за мене? – основателно 
попитал самият цар.

– Ами незабавно трябва да се издаде заповед за това! – предложил най-не-
лепо министърът по царските вести.

– Но птиците ще разумеят ли царската заповед и ще ли се съобразяват с 
нея? – попитал придворният поeт, но никой не му отговорил.

Тогава министърът на просвещението предложил да се организират шко-
ли за обучение на птиците. Министърът на външните работи се заел да бъде 
внесен необходимият брой папагали от тропическите страни, та под въздейст-
вието на папагалите полските и горски птици да се научат да произнасят песен-
но царското име. Министърът на финансите с готовност дал девет катъра злато 
от държавната хазна за доставка на папагалите от далечни тропически страни 
и още толкова злато за школи, където учители и дресьори успели да научат па-
пагалите да крякат името на царя. Най-усърдните занаятчии им направили ка-
фези, а царската гвардия ги разнесла навсякъде из царството. За това били из-
разходвани още девет катъра злато. 

Земеделците засели най-плодородните нивя с просо за изхранване на па-
пагалите. Те крещели царското име, а полските и горските птици чуруликали 
своите песни. Бог ги слушал отгоре и им се радвал. Не след дълго орнитолози-
те установили, че папагалите масово започнали да подражават на славеите, на 
чучулигите, на гугутките и другите волни птици, които благославяли не царя, 
а Господа. 

Само пъдпъдъците викали: „Пъдбъдък, пъдбъдък!“ Но това никак не удо-
влетворявало царя.

Заради безсмислената му идея било изхарчено цялото златно съкровище. 
В бедност и униние живеели поданиците му и царството пропаднало. Един по 
един папагалите измрели. А пойните птици неизменно пеели своите естестве-
ни песни. И при всяко запролетяване из полето, долините и горите екнели див-
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но гласовете им: „Чирии!“ „Чирилик!“, „Гу-гук!“, „Ку-ку!“. Само пъдпъдъците се 
опитвали да ги надвикат, но напразно...

Царската дъщеря и овчарят

Имало едно време един цар, чиято дъщеря била много щурава. Затуй баща 
ѝ назначил трима верни нему стражи зорко да я пазят от бели. Но един ден, 
пролет ли било, лято ли, есен ли – приказката не уточнява, царската щерка ус-
пяла да се отскубне от стражите и набила дън гори тилилейски. 

Пришпорила хубавата девойка бързоногия си кон към горските потайно-
сти. Като дете принцесата била водена до дворцовия манастир с група боляр-
ски деца. Препускала принцесата, стигнала до манастира, полюбувала му се от-
далеч и отминала. Стигнала до белия водопад, полюбувала му се и отминала. 
Стигнала до деветте извора, полюбувала им се и отминала. Стигнала до една 
загадъчна пещера и не могла да я отмине – влязла. Бродила ненаситно из кра-
сивите лабиринти, но накрая се изгубила из тях. Развикала се за помощ.

Не щеш ли наблизо се случил един овчар, мъжага и половина. Намерил я 
той, взел красивата девойка на ръце и я изнесъл до вързания за дива череша 
наблизо кон. Изпратил принцесата до двореца поживо-поздраво.

Царят, като научил кой е спасил щуравата му дъщеря от подземните про-
пади в пещерата, пратил коменданта на столицата да му доведе овчаря.

– Браво, момко! Добро с добро се заплаща. Кажи как да ти се отблагода-
ря? – попитал царят. – Готов съм дворец да ти направя!

– Имам си хубава къща, хубава жена и хубави деца! Нищо повече не ми 
трябва – отвърнал овчарят.

– Да те взема началник на моята стража, щото си снажен, силен и сър-
цат! – предложил царят.

– Царю честити, аз съм си началник на моята овча свита и туй ми стига, 
слава Богу! – смирено казал мъжът.

Но царят не мирясвал:
– Не бива да ми скършиш хатъра, момко! Приеми нещо от моята щедрост!
– Добре, царю честити! Искам в събота, когато продавам сирене и вълна 

на пазара в града, да минеш край мене, да поспреш, да ме поздравиш любезно 
и да си купиш от моята стока. После я похвали тъй, че всички наоколо да чуят. 
Толкоз. Друго не искам!

– Но това е нищо, овчарю!
– За мене стига, царю честити!
В събота царят не забравил да се разходи със свитата си из пазара. Видял 

овчаря, спрял се, поздравил го любезно, купил си кило сирене, тутакси го вку-
сил и високо го похвалил:

– Браво! Такова вкусно сирене никога през живота си не съм кусвал! Дай 
още три кила!

Атанас Радойнов • Царски приказки



234 алманах • Ϛвета гора • 2016

Всички от свитата чули хвалбата. Чул и сума ти народ наоколо. И започ-
нали най-напред царедворците, а после и обикновените купувачи да пазаруват 
сирене, вълна и агнета от овчаря и да хвалят стоката му навред. За три години 
овчарят забогатял. Купил си нова къща – цял палат. Отворил в три града свои 
магазини. Утроил стадата си с овце и кози. Станал известен в цялото царство. 

Заженила се царската дъщеря. Царят се сетил за овчаря и го поканил на 
сватбата. Дошъл той и го турили да седне на лично място. На два-три пъти ца-
рят ставал, отивал до овчаря със златна чаша в ръката да се чукне наздравица с 
него и със стопанката му. Попитал го:

– Чувам, че нещата ти се нареждат добре, че си забогатял. Радвам ти се! 
Кажи как сполучи толкоз?

– Много просто, царю честити – нали се отърках във властта!

За черните мисли и за поезията

Един ден царят казал на своя пръв сановник:
– Снощи получих красиво звездно послание: да се изчистят черните ми-

сли в главите на моите поданици.
– Царю честити, и аз получих същото видение! – уверил съновникът царя 

и добавил: – Издай, царю наш, височайша заповед всички да изперат в реки, 
потоци и извори главите си от насъбралата се в тях мътилка. 

Царят издал такава заповед и вестоносците я разнесли по всички кътчета 
на царството.

У хората се била насъбрала толкова чернилка, че реките, потоците и изво-
рите се размътили зловещо. Рибите, жабите и много земноводни измрели. Вид-
рите направили жива верига на главния път за столицата и спрели движението 
на каретите към нея. От вливащите се мътни води в морето то почерняло и го 
нарекли Черно море. Децата, които се къпели в него и в реките, станали черни 
като негърчета. Бялата птица навраг, която много обичала да се гмурка във во-
дите на реките, почерняла и хората и обърнали името в гарван. В главите на хо-
рата се наслагали още повече черни мисли. Влошило се здравето им и много от 
тях преждевременно отишли на оня свят.

Не щеш ли, по туй време в царството отдали всенародна почит на най-го-
лемия поет в чест на стогодишнината му. Негови стихове се рецитирали в учи-
лища, университети и по сцените на театрите. Лъчистата му поезия огряла с 
бяла светлина челата на малки и големи. И станало чудо: черните мисли у пода-
ниците намалели толкова, че нямало нужда те да се перат в реки, потоци и из-
вори. Поетичната реч миела по-благополучно от водите им.

Завъдили се в тях пак риби, жаби и други земноводни. Придворният поет 
убедил царя, че ще бъде полезно за светлия разсъдък и за здравето на подани-
ците, в училищата да се изучава и декламира поезия. Така и станало.

Атанас Радойнов • Царски приказки
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ЗА АТАНАС РАДОЙНОВ – ЕПИСТОЛАРНО 

Драги приятелю, здравей!

Четох, препрочетох и отново прелистям „Крайпътен огън“. Като си при-
помня и това, което съм чел от теб, не ме напуска усещането, че Атанас Радой-
нов е цветен български писател. Казвам цветен, като подминавам наложилото 
се и преповтаряно до втръсване метрично измерение голям-малък; много кни-
ги – все голям писател, малко бройки и писателят малък. Как да наречем тога-
ва безкнижниците като Димчо Дебелянов или малокнижниците като Смир-
ненски и Вапцаров, или като Ботев, който приживе успява да издаде половин 
книжле?

Затова, приятелю мой, надигни глава, нека очите ти се навлажнят от гор-
дост и подобно на Хораций можеш да изречеш: „Сам на себе си издигнах па-
метник неръкотворен“. Твоите повествования стоят като знаци по твоя твор-
чески път, над които времето няма власт.

Чета „Крайпътен огън“ и току – понамаля крачката си и си прошепна: „Тук 
моят приятел пак успя да ме излъже“. Това  – като похвала, защото не всеки 
може да лъже художествено. Сам знаеш, във всяка книга истината и лъжата 
вървят заедно. Думата е за благородната лъжа, където читателят е подмамен 
да приеме художествената лъжа като истина. Каква красива художествена под-
мамка в началото: две майки, две раждащи, вървят в една и съща посока, по-
дгонени от глада, студа и тъмнината се надхитряват в оцеляването: своето и на 
родените от тях. И ако в тази битка за оцеляване се пролее сълза, тя ще бъде оп-
равдана от небесата. Тази новела е сред най-интересните повествователни че-
тива от годините на прехода. Колко много книги се пръкнаха на книжния пазар 
и колко малко четива в тях. 

Чета те и у мен барабани все това: какво спечелихме и какво загубихме 
през отминалите години на отминаващия преход? Бащиното рало е полегнало 
в саркофага и едва ли ще се върне в браздата, и крайпътният огън напразно се 
надява да стопли ръцете на овчари и орачи. Все си вярвам, че невъзможното е 
възможно – добрините, ценностите от отминалите времена да намерят похва-
лен прием в бита и душевността на новите поколения. И си отговарям ту при-
теснено, ту с малко кураж: всяко време със своето бреме; всяко бреме в своето 
време. Писателят Атанас Радойнов с книгите си тежи в своето време. 

„Крайпътен огън“ е увлекателна книга; приемам я с полярни добронаме-
рени внушения; още – с метафори, които искрят с разжарения огън; крайпът-
ният огън е подобен на крайпътния извор: нощем и в далечина крайпътният 
огън ни примамва като светулката от популярната песен на руските декабрис-
ти „Твой далекий огонек мне покоя не дает“; в мразовития ден крайпътният 
огън е топлина, за нас наречена, а нощем край него подхващат своя танц бле-
дите самодиви.

И този огън ще свети и ще стопля пътника дори във времето, дори когато 
нас ни няма.
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Приятелю, тези мисли ме споходиха, когато затворих „Крайпътен огън“. 
Бъдете здрави, ти и твоето семейство.

Коледно и Новогодишно Наздраве!

20 декември 2011 г. Подпис: Любо Коралов
София

•

Здравей, Наско! 

... Идеята ти да ни изпратиш вестници1 беше прекрасна. Това изведе в дру-
га посока нашето мислене. Хубавото у дома е, че можем да водим разговори по 
теми, които са близки и на двама ни.

Първото, което мина през ума, беше, че Бургас и морето са някакво кра-
сиво изключение в Родината ни. Може би нашата емоционалност е благодатна 
основа да възприемаме с удивление културните изяви на града. Тук не става 
въпрос за нещо различно от провинциалния ни живот, а от факта, че морето 
ражда таланти, от традициите в града, от отношението към културата, от иде-
ите, свързани с нея, не само в последния четвърт век.

Прелиствайки ги, ние си мислим, че освен твоето вътрешно удовлетворе-
ние от списването му, сигурно не са малко борбите около това за кого и за как-
во се дава оценка чрез авторството ти и чрез други статии. Знам колко чувстви-
телни към публичното мнение са творците и самобитните таланти. Подкрепям 
мисълта си с имената на Петя Дубарова и Христо Фотев.

Макар и далеч от културните изяви на твоя град, твоят вестник ни прави 
съпричастни на неговите изяви. По-важно за нас е това, което долавяме – ти се 
чувстваш удовлетворен от възможността да отразяваш този живот, използваш 
широка етична платформа, за да дадеш светлина на всичко важно според твоя 
богат житейски и професионален опит... Не познаваме детайлите, но като общо 
мнение – хвала на теб и на твоя екип, че сте успели да отсеете важното, стой-
ностното, традиционното, красивото, онова, което чертае движението напред. 
Не се изразявам по стария социалистически начин, а си мисля за диалектиката 
на живота. Дори „мен да ме няма на белия свят“, животът ще продължава, ще 
се сътворява изкуство и такова, което прилича на него. Аз и сега изпитвам по-
голяма естетическа наслада, когато в поезията откривам единство между идея 
и форма. Другото е само мъдри мисли – важни, но не докосват така дълбоко 
съзнанието ми. Може би това е мой недостатък, но познавам себе си и когато 
не мога да изрека нещо с думи, ако е стойностно – аз го усещам със сърцето си. 
Дори понякога не мога да обясня кое поражда дълбокото ми вълнение, но него 
го има!

1 Става въпрос за вестник „Автограф“ – вестник за литература, култура и социален 
живот, създаден и списван от Атанас Радойнов в периода 2003–2008 г.

Писма • За Атанас Радойнов – епистоларно
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... В душицата си аз ти благодаря, че си изкарал през фунията постижени-
ята и проблемите на културното развитие на Бургас...

На теб, Наско, много време да внасяш в душата ми усещането, че сме живи, 
да можем да водим творчески разговори, без самочувствието от моя страна, че 
казвам нещо съществено, а за вътрешно удовлетворение. Все пак у нас е жив 
старопрестолния дух на нашето обучение! 

Писмото не е датирано.      Лили (Семова)

•

Скъпи приятелю, 

Получих, прочетох, препрочитам. Накъсо казано, ала казващо много. Да 
протегнеш ръка втори път към книгата на другия е мълчалива възхвала за ав-
тора и мълчалива самопохвала. Един талантлив писател се нуждае от един та-
лантлив читател. Читател-писател – двете блюда на кантара, едното без друго-
то не може. При теб се е случило това, което го мечтаят мнозина писатели, но 
го постигат малцина – да те срещне съдбата с даровит читател като Семова2. С 
ножницата на гърба си усещам, че авторката не отсега е чела внимателно пи-
сателя Атанас Радойнов. Което е казала с ума, казала го е и със сърце и текстът 
за „Ножница на страданието“ е филигранна разработка като четиво от гледна 
точка на професионалното можене и по отношение на морална чистота.Стари-
ят римски политически фолклор казва: „Всеки може да бъде Цезар, ако има зад 
гърба си един Марк Антоний“. В перифраза: Талантливият писател се нуждае и 
от талантлив литературен критик.

В моя литературен път книгите ми срещнаха почтени литературни крити-
ци, ала проф. Любомир Стаматов (мир на праха му) направи повече от всички 
други. За романа ми „Дяволското колело“ Георги Н. Николов написа в „Сло-
вото“ цяла страница и отзивите ми подсказаха, за кой ли път, че литературни-
ят продукт се нуждае от несекваща гласност. И в тази поредица едно шантаво 
предложение кацна на езика ми: възможно ли е да пратя екземпляр от „Дявол-
ското колело“ на Семова – другото мнение никога не е излишно.

Завършвам с късото пожелание на римляните: Vale et me amoi  – Бъди 
здрав и ме обичай!

6 март 2015 г.      Подпис: Любо Коралов

2 Коралов има предвид Лили Семова, автор на рецензия за книгата на А. Радойнов 
„Ножница на страданието“. Изд. Фабер, 2014.

Писма • За Атанас Радойнов – епистоларно



238 алманах • Ϛвета гора • 2016

Драги Наско, 

Обръщам се вече като към познат и сигурно нямаш нищо против да е така. 
Прочетох книгата ти на един дъх. Малко е да кажа, че е хубава; тя е прос-

то прекрасна. Аз не съм от хората, които раздават ласки и не толерирам нищо, 
което е дерибейско. Дано да е живот и здраве, за да разбереш това.

Много мисли изникнаха в главата ми, но ме порази едно нещо. Как съу-
мя да запазиш това чувство, тази топлина, тази свежест, след като животът ни 
отиде в другата крайност? Как, по дяволите, извади за живот тази човешка до-
бродетел, как си съхранил всичко това, за да го поднесеш с детска чистота, от 
една страна, и с мъдрост, от друга?!

Много близка ми стана тази литература. Един мой герой казва: „Преди да 
отвориш вратата на ума, трябва широко да отвориш вратника на душата“. Ето 
какво си направил ти. Точно това си направил. И си щастлив за това.

Мога още много неща да ти кажа, но странно защо не си се досетил да го 
направиш роман това нещо3? Много малко е трябвало да го пипнеш. Може би 
опитът, може би куражът е липсвал! Може би липсата на добър съветник или 
събеседник! Не зная. В никакъв случай обаче не си мисли, че това е някаква го-
ляма беда.

Не познавам друга по-силна първа книга. Честно ти казвам. Понеже по-
знавам мафиотската ни система, не изключвам умишлено да пренебрегнат този 
литературен факт. И времето е доста мътно сега. В момента много хора имат 
други грижи – грижи за запазване на позициите си, за устройство в напиращо-
то преустройство, на много „величия“ краката се огъват и погледите са насоче-
ни в други посоки. Не е така спокойно времето, за да се осмисли както трябва 
едно литературно явление. Това, от една страна. От другата е, че от много годи-
ни нямаме навика и достойнство да оценим творчеството на твореца от про-
винцията, у нас въобще нямат навика да гледат със загриженост на него. Но 
нека видим какво ще каже времето. 

Включих обсъждането на книгата ти в Дните на културата в нашата общи-
на4. Провеждат се от 24 до 31 май. Насрочихме го на 26 май от 17 часà в залата 
на Младежкия дом. Обаждам ти се няколко дни напред, за да можеш да наре-
диш работите си. Можеш да вземеш и другар със себе си. Въобще направи така, 
както ти е удобно. Ще те представи Любомир Котев...

Засега толкова. Напред и все така. Тази нива още много плод може да даде.

С най-добри чувства. 

17 май 1989 г.     Подпис: Димитър Желязков
Елхово

3 Авторът на писмото има предвид сборника с разкази „Как тъй без змейове“. Изд. 
„Христо Г. Данов“, Пловдив, 1987.

4 Има предвид Община Елхово, Ямболска област.
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Здравей, Шейретино5!

Как ли се е смял Дядо Матьо6, четейки Радойновия Декамерон7?! Едва ли 
е изпитвал завист, но не би се отказал от своята лакърдия, защото му приляга. 
Пък и притчата е много негова. Умен старец, но може нещичко и на автора да 
каже. Да речем, например, как чрез книгата се търси опрощение на някои живе-
лици. Щото, ще рече Дядо Матьо, те тия нещица от пръсти не се изсмукват. (Ос-
тави я тая художествена измислица!). То това нещо първом се случва, а че втори 
се разказва. И така се разказва, че, ако си читател, бързаш към воденицата, за да 
не пропуснеш нещо, и още от вратата те среща не вятъра, а един невисок, леко 
рехав шейретин, който не може да скрие Великотърновското си досие8.

Дарба трябва, за да си спомниш случки с толкова шейретчета и шейретки.
Винаги съм се възхищавал на тия люде, които възвисяват дори в култ удо-

волствието человеческо! Нека то истинско и вечно да бъде! Колко време този 
свят се люби, а Закон за любовта ни Бог, ни Дявол е създал. (Значи, да не чакаме 
и от Парламента). И въпреки това любовта с цялото си удоволствие не е безза-
коние. Тя е по-скоро благост – сладка като медовинка.

Когато и да се видим с Радойно – шейретина, ще го прегърна заради удо-
волствието, което ми изпрати.

Професорът9 може да се възхищава от женските образи, но за мен авторо-
вата сила е в дарбата му (в ръкописа е подчертано от автора на писмото) да 
разказва. Да хване читателя под ръка и да го води накъдето и колкото си иска. 
Благословен бъди, авторе! Създавай още такива удоволствия. Нека се радваме 
и ние, твоите приятели и читатели!

В търсенето и взаимстването на класическата форма е оригиналността. 
Странджа ще ти благодари. Защото общочовешкото няма граници.

Слушах онзи ден Надка Караджова. Пя в Смолян по повод на първия кон-
церт „С песните на Радка Кушлева – родопски чан“. И, разбира се, направих 
връзката със Странджа. Много общи неща има между Странджа и Родопите...

Май че трябва вече да напиша точката. Здраве нека има за всички ни!
Малко тъжно ми става, че се разделяме, затова нека ви прегърна всички!

19.07.93       Ваш Крум10

Райково     

5 Обръщението на автора на писмото обиграва прозвището на род сладкодумци и 
шегобийци – основни герои в сборника разкази „Странджански Декамерон“. Изд. „Дел-
фин прес“, Бургас, 1993. 

6 Герой от „Странджански Декамерон“.
7 Има предвид сборникът с разкази „Странджански Декамерон“.
8 Авторът е състудент на Атанас Радойнов. И двамата са завършили Великотърнов-

ския университет „Св. св. Кирил и Методий“ през 1974 г.
9 Има предвид проф. Тодор Ив. Живков, етнолог и фолклорист, автор на послеслова 

към книгата „Странджански Декамерон“.
10 Авторът на писмото е състудент на Атанас Радойнов. Фамилията му е Левов, родом 

от Смолян, кв. „Райково“.

Писма • За Атанас Радойнов – епистоларно
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Милка Иванова

ЛОДКАТА 

Събуди го тежко главоболие. Слънцето напичаше, достигаше зениците 
му през някаква хартия. Той я отмахна, повдигна се. Покривите на рибарски-
те хижи непосредствено до канала – овехтели и паянтови, зад тях масивните 
вили, разпилените наоколо тухли и хоросани, всичко това го подтисна. Отсре-
ща, на високото, под сачака на Лорината хижа, Нада си играеше с кученцето. 
Отпусна се върху пробитото дъно на лодката. „Винаги има първи път и винаги 
има надежда! – прочете в хартията. – Съжалявам за лаптопа, стана на парчета, 
събори го. Подарявам ти лодката за компенсация“. Каква глупост, каква каша. 
Проклета черна завеса – мислеше. – Последно говорех за адски тъпите моми-
чета… или може би... Защо му трябваше да идва? Лаптопа... Лаптопа! Всичко е 
заради Лорка…

Когато вчера я видя, застанала пред хижата, Никола я определи като ка-
рикатура от далечните хипарски времена: беше нахлузила протрити джинси и 
черна блуза от ония с безформените щампи. Всичко е ясно, рече си, но в момен-
та на ръкуването, нещо в нея го учуди. Това нещо идваше от израза на лицето и 
очите. И веднага реши, че му напомня строгото разположение, което са излъч-
вали някогашните българки. Хижата му се стори позната, дори много позната. 
Мястото бе диво, не точно диво, но той харесваше този образ; по-късно може-
ше да напише нещо, без тая глупост за карикатурата; по-скоро за мястото. Пок-
рай брега на заливчето морето изглеждаше кафеникаво, по-навътре две лодки 
бяха застинали в акварелна измамност... нещо такова... До перилата на потъна-
лата в храсти и увивни растения хижа, върху посивяла дъсчена маса, димеше 
купичка рибена чорба. Нада избута купичката, затрупа масата с майонези, пас-
тети, няколко бутилки евтино вино и типов хляб.

– Варила си чорба – отбеляза без интонация, докато отваряше бутилката, 
поставена между ходилата ѝ. Набутваше тапата навътре. 

– Една съседка я донесе – отговори Лорка. – Не успях да купя цигари – 
рече, – носите ли?

Никола сложи до купичките две кутии „Карелия“, остави лаптопа на пей-
ката и понечи да седне, но съобрази нещо, отдръпна се. 

Кучето на Нада се завъртя в краката му, той почувства досадното докосва-
не на меките му лапички. Слънцето потъваше в морето, жегата се вдигаше, ми-
рисът на водорасли ставаше по-остър и заради това ли, или заради светлините 
от Бургас и светлините от хижите, Никола се размекна. Изведнъж си предста-
ви, че може би ще спи на пода... От таляна долетя мъжка песен, Никола се зас-
луша. За миг му се прииска да е там...

– Четохте ли книгата на Праматара? – обърна се към Лорка, докато се на-
станяваше на масата. Тя гледаше лодката, разсъхната и изоставена върху миде-
ния трошляк на брега. 
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– Не харесвам нищо постмодерно – рече. Думите дойдоха отдалеч, през 
някаква досада.

– Нада каза, че... – подхвана той, но се прекъсна.
– Ще пиша за книгата ти – рече Лорка, усмихна се едва, едва и го погледна 

внимателно, после отново отклони поглед към лодката. – Видя ли го на излож-
бата? – ненадейно се обърна към Нада.

– Не. Нали ти писах, че се е забил на село. Не си ли отваряш пощата? – 
Нада пиеше виното на кратки бързи глътки. Въпреки годините и закръглената 
фигура, тя носеше тийнейджърски дрехи.

– Какво мислите за книгата? – Никола се окуражи от Лоркината усмивка. 
– Новите книги са пълни със сенки. – рече Лорка след кратка пауза и се 

загледа в канадската му ливада. – В новите книги човекът е фрагмент... въздух, 
душата му е мъртва... Цивилизация от сенки, литература на сенките; жалък те-
атър на сенките, тъжен като префинена скръб…

– Със сенки е пълна тая барака! – прекъсна я Нада апатично, докато из-
бутваше с крак кученцето, което ровеше в мравуняка до масата. 

– Объркан и сиротен е човекът, скъпа моя. Каква литература ще измисли 
такъв човек, ще има ли в нея капчица надежда... Авторите нямат опори... Прес-
тани да си играеш с това куче! – Лорка изпи виното, наля си отново и изведнъж 
се вкисна. – Сам ли е в това село? – Тя прекрачи пейката, изправи се. Беше съв-
сем слаба, с теснички рамене.

– Да не очакваш тя да иде с него? – Нада избута кученцето с крак и също 
стана. – Помниш ли, в оная софийска квартира свърташе разни отрепки и хо-
мосексуалисти, само за да впечатлява. – Обиколи масата и като стигна кучен-
цето, докосна го с крак. Никола изпи още чаша вино. Вкусът му се струваше 
прекалено тръпчив. Той не разбираше от вино, от никакъв алкохол не разби-
раше. 

Лора се подпираше на масата и гледаше лодката. Беше изпаднала в някак-
во вцепенение. 

– Харесвам това място. Харесвам огъня, на който ври рибената чорба... 
Рибарите пият направо от шишето, натъркаляни по пясъка, после играят хоро 
около огъня, до самото море... пияни, пощръклели!... Моят мъж захвърляше 
сърцето си по рибарските маси, пиеше с рибарите, рисуваше ги... Беше свобо-
ден! Голяма работа!... От живота, Никола, трябва да гребем, да гребем, да се на-
пием с живот!... – Въпреки патоса, Лорка не изглеждаше екзалтирана, или нещо 
подобно, изглеждаше си вцепенена. 

Настъпи мълчание. Песента от таляна бе затихнала, заглъхнали бяха гла-
совете от рибарските хижи.

– Ти си идвал тук с дядо си – рече Лорка. В гласа ѝ като че ли се прокрадна 
подобие на интонация. 

И Никола разбра, защо хижата му се стори позната. Само че тогава увив-
ните растения не бяха я превзели. Спомни си мъжа на Лорка, как тя му казва: 
стар пират и брадат дявол. Момчетата запомнят необичайните определения. 
Дядо му оправяше някаква лодка, но тази на камъните ли беше?...

Милка Иванова • Лодката
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Нада се върна на масата. Кученцето се насочи направо към мравуняка, тя 
седна, отново го заизбутва с крак.

 – Продай партера. Партерът е твой, на атрактивно място. Да си намери 
зала... Продай го, иди в Китай, иди в Индия, обиколи света, не се забивай тука... 
Нямаш пари за цигари... Откога не е правил изложба там? Партерът не става за 
зала, тесен е... Прочете ли моите неща? Пратих ти ги. – Нада говореше апатич-
но. Номерът ѝ беше такъв. Никола познаваше този номер, стажът му вървеше 
в нейната кантора.

 – Видях ги. Да... – Лорка се изправи, облегна се на масата и отново се заг-
леда в лодката, сякаш нещо свързано с тази стара неизползвана от години лод-
ка, се въртеше в главата ѝ. Нада се наведе, издърпа кученцето за двете предни 
лапички, после изведнъж го отстрани.

 Жените постепенно се умълчаха, те ту ставаха да се разходят, ту сядаха 
и пиеха разсеяно чашите вино. Нада счупи една бутилка, докато набутваше та-
пата в гърлото на шишето, кученцето поряза лапичката си; превързаха го без 
суетене.

 Никой не заговори за Николовата книга, но той и не искаше да се гово-
ри за нея. Полъхна, от хижата изпълзя мирис на влага и Никола си спомни ми-
ризмата от дядовата си къща... Мазите на някогашните бургаски къщи мири-
шели на влага и на осолен паламуд; баща му разправяше, че есен, тези миризми 
се носели над тесните дворчета и над махалите... Градът бил все още малък. 

Видя дядовата си лодка, поставена на колесара зад къщата... Всичко е изгу-
бено. И старите махали и старите футболни запалянковци, подпрени вечер на 
дъсчените огради, и техният жаргон, така казваше баща му... Махалата около 
Патриарха, Никола все пак помнеше, макар съвсем смътно. А смътният спомен 
прилича на сън. В него има пожълтели скринове и бюфети, ленени покривки 
и юзчета, масали и мурафети, любови, ревности и убийства... Ей, за тия неща 
да можеше да пише... Отде накъде се е забил в тия футуристични смелости, 
дързости, бунтове... в сегашното време тези работи нямат място... А може и да 
имат...

От близките хижи се чу песен, от ония овехтелите – за моряци и за мо-
ряшки жени. Песента бе нестройна, разбърка се с мелодията, идеща от таляна, 
после секна. Тогава Никола заговори за адски тъпите момичета, но какъв беше 
поводът и защо адски тъпи? Може би заради кресливите момичешки гласове и 
буйният момичешки смях... 

– Ще ви прочета нещо – Лорка стана, залитайки прекрачи пейката. Реше-
нието ѝ, като че ли бе предизвикано... Върна се много бързо и постави на маса-
та сноп пожълтели писма. 

– Запали ми цигара – рече на Нада, съсредоточено прегледа снопчето, по-
колеба се за миг, после зачете, потънала в онова вцепенение.

– Бъди жестока, ругай ме, кълни ме с женските си клетви, но ми прощавай 
хитрушо, покорявай ми се накрая. Запомни, не можеш без мене и аз без тебе 
не мога. Вкопчвай се в мене, че да литнем, че да се забравим, вакханката ми тя!

Милка Иванова • Лодката
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Стига де, не прекалявай, имай малко срам безбожнице! Нека отдъхна, да 
се съвзема от това избухване. Не се плаши, няма да се уморя. Змия си ти! Да си 
жива! Да е жива отровата ти. Ела пак! Ух, нищо, че ще ме умориш, нали пак ти 
ще ме обезсмъртиш. Каква си ми! Проклета мръсница и невинна богородица! 
Жаля те аз! Че кой да те пожали...

Миризмата ти, искам я такава, каквато е сътворена, на мида, на океан. Има 
в тебе океан, имаш в това малко черно клъбце между краката същото, което из-
тръгва живота от съня и го запокитва във висините: да се радва, да възхвалява 
и трепти от почуда, и да трепери от страх, заради зададения край. Страшно и 
красиво, жестоко и милостиво, тръпчиво, горчиво и медено нещо е животът. 
Какво ще кажеш?

Лора замълча, отстрани снопчето пожълтели писма. Нада се размърда, тя 
сякаш се чудеше дали да каже нещо.

– Е, това вече съвсем прилича и на картините му, и на живота му. Винаги 
е бил извратен. От Коми ги е пращал.

Лорка гледаше по посока на лодката.
На Никола тези изповеди заприличаха на нещо, май от някакъв роман, не 

същото, но подобно. Винаги откриваше прилики в онова, което чете или слу-
ша, с нещо друго, четено преди. Ненадейно му хрумна, че цялото това четене 
беше предизвикано от неговите глупости за адски тъпите момичета.

– Много разбираш ти! – Когато се обърна към Нада, Лорка изглеждаше на-
пълно безстрастна.

– Той ни научи да пием – рече Нада. – Помниш ли? 
В този момент Никола я съжали. Такава, каквато си беше, с номера ѝ да 

изглежда апатична, с тези смешни тийнейджърски парцалки. Видя му се умо-
рена, остаряла, оскърбена. Тя взе последната бутилка и я постави внимателно 
между ходилата си.

Оттам нататък на Никола се струваше, че твърде бързо и без връзка прес-
качат от тема в тема. Говориха за Хайдегер, Лорка каза, че идва краят на ужасна-
та човешка приказка, след туй заговориха за българската политика, след туй за 
Йовков и Димитър Талев, след туй за някаква нова партия, на някой си архонт. 
Говориха за техен приятел, който се самоубил, Лора говори нещо за собствено-
то си провалено поколение, Нада апатично заобяснява, как едно цяло поколе-
ние не може да е провалено, че провален е само мъжът на Лорка, че всичко в 
живота му е една извратения, и картините му, и изповедите му от Коми. Че си-
гурно докато ги е писал, някоя рускиня се е въргаляла в леглото му. А тя, Лорка, 
седяла тук и се затривала заради него. 

– Не те ли беше срам от този девственик тука? – Нада не уточни за какво. – 
Той е глупеж, но има ум, има и талант. Ти го каза.... 

Никола дори не се възмути; вече губеше нишката на разговора, всичко 
в главата му се объркваше. Точно тогава, как да е, постави лаптопа на масата, 
между празните бутилки, зарови се в някакъв сайт, намери се в Калкута, после 
в Момбай, но какво точно видя и какво прочете, как събори лаптопа, дали го е 
съборил, не помнеше... 

Милка Иванова • Лодката
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Сега, на дъното на пробитата лодка, изведнъж се сети, че някакъв мъж го 
влачеше по каменистия сипей, надолу... после го стовари тук. Някакъв мъжа-
га... Но откъде се взе тоя мъжага? Брадат мъжага... Да не би да е сънувал? Той се 
повдигна. Онова, което видя, бяха двете лодки, застинали в акварелна измам-
ност... Нямаше грам вятър... 

Главата го болеше непоносимо.

Милка Иванова • Лодката

„.Битието – изпитание на вярата“ • Худ. Николай Майсторов
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Владимир Стоянов

* * *
    На Христо Христов

В метала и във камъка забрави ли сърцето си?
Галерата на вятъра успя ли да сподириш?
Гергьовден е. Сирените запалиха небето и
къде ще отпътуваш, къде ли ще се скриеш?

Замахва със длетото си момчето срещу камъка
и мислите си сякаш намерени рисува,
а дъщеря му зов е във лодката на пламъка –
след залеза овен поела да пътува.

Навънка бризът дърпа на пясъците струните.
Във патиниран бронз морето се превърна.
Допий си тихо бирата и излекувай думите –
с ефирните им мрежи в дома си да я върнеш.

Жених, баща и брат на всички звездни улици
в ръцете ти потъна душата на овена.
А с тебе броди притчата на детските приумици
като око на бик в небето отразена.

Ñòðóíè è äóìè
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* * *
Красив е пътят, който не достигнах 
и дълга зимата, в която не останах, 
а есента е люспата от риба, 
отдавна осияла мойта стая.

И тежката десница на баща ми 
събира житото, което не засяхме, 
но вече сме загърбили въпроса – 
„Дали живяхме или не живяхме?“

Красив е пътят. Жаждата е ручей, 
погледнал чичопея на съдбата, 
и тихо сваляш трънения случай 
от кръста пожълтял върху тревата.

* * *
Не съм създаден, за да бъда друг.
Не съм се учил да остана същият.
И още някой в мен рисува пътища, 
докато сричам звездния маршрут.

Приспиван съм от толкова усмивки.
Пробудиха ме толкова лъжи, 
че и да кажа колко ме боли, 
ще предизвикам само смях във всички.

Защо живея във безсрочен мир 
със думите от паметната книга, 
а песента ми звъннала налива 
оброчни мисли в звездния потир?

Потъват вече слепите следи.
Децата ми по-светло ще живеят.
Щастлив съм да ги чуя как се смеят, 
дори когато страшно ги боли.

* * * 
Накъсва се отново този ден.
Китарата от ъгъла ме гледа.
Над мене трака гредореда, 
попаднал във дъждовен плен. 
От седмица не спира да вали.
Не съм ли Ной, зазидан от потопа?
На улицата, без да видят стопа, 
се сблъскаха беснеещи коли.

Прозорецът ми гледа към света, 
ала не иска никого да види -
увили сме се като какавиди 
без капка срам и чувство за вина. 
Дотук, кошмар, не пускай жилав 
корен! – 
скимти изсъхнал звездният ни миг.
Защо, защо недосънуваният стих 
бълнува пак – картоиграч бездомен?

Когато дойде синята мъгла, 
ще хлътна във бездънната ѝ яма, 
но няма, няма, няма да престана 
да чакам и добрата новина.
Огъва се проскърцващият под – 
в капана си нозете ми да хване.
Потапям пръст в отворените рани – 
посях дърво, за да събирам плод.
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* * *
Непрестанно вали,
сякаш вече си тръгнал за рая – 
тихо, тихо по сивата телена стълба.
Ако небето е безименна река, 
защо рибарят вехне на земята 
и разпродава свойта свобода 
за чаша бира в лодката на вятъра?
Вода от извор, краят на умората.
Къде е пътят ми, къде е?
Влага разяжда желязото, 
сълза блести в окото на човека. 

* * *
Колко много различни лица 
на тръстики, внезапно понесени 
от случайна незнайна съдба – 
хвърчила, пожълтели и есенни. 
По връвчица небесна от пръст 
вие слизате денем при мене 
и разпънат на вашия кръст, 
сричам своето слънцестоене. 

Всяка мисъл – ръждив катинар, 
всяка дума – помръкнала песен.
Хвърчила, хвърчила, хвърчила, 
волна пролет е вашата есен.
Дишам, пия с очите ви аз 
този свят, който тихо изтича.
„Да е бял и наистина свят!“ – 
някой в мене живота нарича.

Прелетели над свойта съдба 
и над дните си кратки понесени, 
хвърчила, хвърчила, хвърчила 
някой пуска в душите ни есенни.
И на път, и без път – все едно – 
към небето се носим нагоре 
като птици към родно гнездо, 
като притча до въглен разровена.

* * *
Когато и ръцете ти накрая 
от възли заприличат на въжета, 
ще бъдеш мачтата околосветска 
на своето изплакано пътуване.
Ще ти са нужни само 
и светлина, и вятър, 
и може би флотилия от лодки – 
сами решили тайно да те следват.
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* * *
Аз от години пускам свободата
да пренощува в старата ми къща – 
под ниските тавани, край пердетата, 
проядени от прах и от молци.
Не ѝ задавам никакви въпроси, 
а тя със благодарност пие чая си 
и се разхожда в тихите минути.
Преравя скриновете с прецъфтели спомени, 
разглежда албумите с жълтите усмивки...
И сутрин, щом почукам на вратата ѝ, 
за да закуси с мен, тя си е тръгнала – 
все същата – щастлива и невидима, 
все същата – самотна и безгласна. 

* * *
Когато сенките се удължават 
и неусетно пада мрак, 
нощта е звездна катедрала, 
студът – настръхнал единак.

Тогава отгоре се спуска баща ми, 
присяда усмихнат до мене и пее.
После поема, оставил гласа си, 
сам по небесната бяла алея.

Някъде в себе си мама се кръсти.
Вече преминал в света на бащите, 
тъмните сенки до края разгръщам, 
а вечерта си затваря очите.

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

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

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

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

 Любен Петков

(3.06.1939 – 8.03.2016)

През 2016 година белетри-
стът Любен Петков напусна 
този свят. В деня на смъртта 
му говорих с неговата съпру-
га и ѝ обещах да направя нещо 
за цялостното творчество 
на този тъй светъл и изискан 
автор на българската проза. 
Още не съм го сторила, но за-
дължението е в ума и сърцето 
ми. Още повече че няколко дни 
след кончината му дъщеря му Цвета ми изпрати подредено и премислено негово-
то събрано творчество. В паметта ми авторът и човекът Любен Петков и до-
сега живеят с искряща и ненатраплива изтънченост, с любвеобилен зелен поглед 
към добрата страна на човека. Ще кажете – изкуството е къде по-интересно от-
към пороците и тъмните страсти. Сигурно, но има автори, които природата ги 
е създала да виждат крехкото, извисеното, добродетелното. Затова и тяхното 
творчество е толкова по-нужно като стъклен коректив на тежките обстоятел-
ства, винаги обгърнали Балканите. Ето защо моят подбор на някои от произведе-
нията на Любен Петков ще регистрира чувството ми към неговата извисеност и 
към светлата му прошка към света на България, който той беше приел като въз-
можност за благородство.

Антоанета Алипиева

Из „От Странджа до… оня свят“ (разговора води Албена Маркова,  
в. „Черноморски фар“, 4 – 6 октомври, 2013 г.) 

– Смъртта не отминава никого...

– Приемам смъртта като едно от чудесата на живота. Без да съм фанатич-
но вярващ като моя земляк родственик, на когото се явил ангел вестител и му 
заръчал да се подготви на определената дата и час за отлитане в Горния свят. 
Нашият човек изпълнил божествената заръка – изкъпал се в реката, пременил 
се, простил се с най-близките си и се опънал на кревата. Само че рано сутрин-
та най-напред зад вратата излаяло кучето му, от кочината пък квиченето на из-
гладнялата свиня; и жена му се показала на вратата с ръка на устата: Боже! Това 
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разминаване съсипало нашия човек: престанал да ходи на църква, да пали све-
щи, да се кръсти пред Богородица. За малко да стане отявлен атеист. На друга-
та година обаче ангелът вестител отново се явил и му наредил да се подготви 
за свещения час. Истината: нашият човек просто сбъркал годината. Прекръс-
тил се, помолил Господ Бог да опрости съмненията му, пак се изкъпал в река-
та, пременил се, сбогувал се с най-близките и се опънал на кревата. И този път 
отлетял на Ония свят. 

– Самоубийството изход ли е от живота, който живеем?

– Не – грехота е! Самоубийството не е изход, то идва при хора в крайно 
отчаяние, умора и омерзение – да заличи всичко видяно и преживяно. Както 
и обратното – като демонстрация да бъдат забелязани и наказани за предател-
ства и неблагодарност от най-обичаните и най-ближните; и още, още… А жи-
вотът ни е даден, за да го обичаме и пазим. Всяко човешко същество, да не за-
бравяме, се е появило на белия свят за сметка на друго, непоявило се на белия 
свят човешко същество. Ние сме длъжници на живота; и на смъртта, повтарям, 
като част от живота (смъртта не е краят на живота) – при нароилите се милиар-
ди стареещи и безнадеждно болни за алтернатива на самоубийството – да очо-
вечим евтаназията (доброволната смърт). И в последните си книги.

– А в Бог вярвате ли?

– Казах Ви – като повечето българи вярвам във вселенския разум; има там 
някъде направляващ и бдящ разум, който не прощава и няма да ни прости за 
лошотията и безобразията, които вършим на себеподобните и на Земята – на-
шия дом.

Из „Огън и мъгла (Думите)“ 

По-големите ни градове не родиха значителен български белетрист, а 
имат великолепни поети?

6. Усилията на кръга Мисъл да хвърли мост от родното самобитно българ-
ско изкуство към световната култура и изкуство е отправна точка за поколение 
творци, посветени на духовността. Мнозина изгарят без следа, ослепени като 
пеперуди от силната струя на светлината, но пък със свой блясък се извисяват 
имената на художниците Никола Петров, Владимир Димитров-Майстора и на 
кохортата художници от двайсетте и трийсетте години на миналия век.

Бях изненадан, когато в галерията на Анкара за национално изобразител-
но изкуство видях същите живописни платна на турски художници, за чиито 
творби си мислех, че са единствените от ръката на именитите ни художници 
Никола Танев, Бенчо Обрешков, Донка Константинова, Павел Вълков… Явно 
моделът, техниките и начинът на възприемане идеше от едно и също направле-
ние за поколението европейски възпитаници.
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В литературата още по-трудно се възприемат идеите и методиките на мо-
дерното изкуство, затова са неизброими ослепените от ярката му светлина. 
Всмуквайки от правилата на писане и от идеите на епохата, младият талант 
Димитър Димов изгражда по правилата Поручик Бенц и Осъдени души, а подир 
това романа Тютюн, може би най-завършеният (без наложените компромиси) 
по европейски български роман.

Друга вълна български писатели търсят повече българска словесна тра-
диция – с повече мирис на земята ни и колорит в характерите, без да се отда-
лечават и да пренебрегват върховете на световното изкуство, постигнато най-
успешно в новелите на Йордан Йовков, посока, в която по- късно се нареждат 
имената от втората половина на столетието  – Генчо Стоев, Йордан Вълчев, 
Ивайло Петров, Димитър Вълев, Йордан Радичков, Дико Фучеджиев, Любен 
Дилов, Васил Попов…

7. Четем и препрочитаме купища книги; и за какво ги четем? – подхвърля 
с насмешка интернет поколението, а интерактивистите отиват по-далеч и гле-
дат на четящите като на изкопаеми, на хора от друга планета. Неслучайно ули-
ците се напълниха със стари книги от семейните библиотеки.

През седемдесетте и осемдесетте години на отминалия ХХ век, във вихъра 
на панелното жилищно строителство, след прииждането на селата към града, на 
мода бяха евтините библиотечни шкафове от пресована дървесина и полиран 
фурнир, които пасваха и за маломерните, и за по-изисканите жилища на ново-
домците. Естествено тези библиотечни шкафове – по два, по три един до друг и 
нерядко по четири и пет, наредени на лицевата стена на хола – трябваше да се 
напълнят с книги. И това бе престижно и за семейството, че тачи възрожденска-
та традиция и подгрява огъня в душите на потомството към знанието; семейно-
то огнище, от друга страна, грейваше от красотата на лавицата с пъстроцветни-
те гръбчета. (По това време имах късмет да вляза в екипа на Симеон Султанов, 
директор на издателство Български писател, което годишно обнародваше меж-
ду двеста и триста заглавия българска книжнина, от български автори.) Мнози-
на от новодомците подбираха книгите и заради цветните корици; изкупуваше 
се всичко постъпило в книжарниците – на опашки се нареждаха и стари, и мла-
ди, и учени, и прости. И не е лъжа – четяха. Времето не беше пари: Те ни лъжат, 
че ни плащат, ние ги лъжем, че работим! Така мислехме и го правехме, забили 
носове в книжките в трамваи, автобуси, влакове, по спирки и пред канцеларии, 
докато ни дойде редът за административна услуга. Децата ни също се протягаха 
към библиотечната лавица и също четяха – нямаше по онова време телевизия с 
по 80 телевизионни канала, нямаше пътуване в чужбина, нямаше го Азис и ше-
метните забавления; имаше книги – книги, малко телевизия и кино.

– Защо се усмихвам ли?
– Персийският велик везир Абдула Измаил (938 – 995) имал библиотека от 

117 000 тома, при това неотлъчно до него, при всичките му пътешествия – на-
редени по азбучен ред върху гърбовете на 400 камили.
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Демократичните промени ни връхлетяха като японска влакова стрела с 
300 километра в час, за което бяхме само слушали и чели. Но японската стрела 
дерайлира на българската релса.

Електричеството най-редовно започна да прекъсва, стоките се изпокриха, 
едно по едно предприятията започнаха да фалират. При внезапното дерайли-
ране от композицията изхвърчаха пътниците и като слепци се втурнаха всеки 
да спасява себе си.

Голяма част от останалите без работа, ведно с болните, самотните и ста-
рците, се върнаха назад към бащините си порутени къщи и към закелевялите 
парчета земя, от която бяха оцелели поколения наред в предишни природни 
бедствия и социални катастрофи; младите пък се юрнаха през отворените гра-
ници по далечни страни, за които бяха само слушали и чели. А първата грижа 
на новото попълнение в жилищните комплекси бе да се сдобият с компютър и 
с музикална уредба и да почистят жилището от книжния прах, натрупан в биб-
лиотечните лавици; да се освободят от книжните товари, които пресметливи 
прекупвачи поглъщаха с охота и заплащаха за колекцията на килограм, както 
в магазините за разпродажба на дрехи втора ръка от подаяния на милостиви 
чужденци.

Така се оформиха сергиите на уличните търговци на стари книги във всич-
ки градове; страната се отърсваше от близкото си минало – изтупваше се от 
книжния прах и с кихане и хълцане, на прибежки, вдигаше очи към хоризонта.

Нямаше време за четене; времето не стига – времето струва пари.

8. И новите деветосептемврийчета (десетоноемврийчета), както предше-
ствениците им (без корени) от онова време (след 9.ІX.1944), ще бъдат издухани 
от вятъра като пухчета през пролетния цъфтеж на тополите.

9. Търкулнат по наклонената плоскост на Земята, човекът със сетни сили 
се държи да не изпадне. И все му се струва – в бездната, както пасажерът на па-
лубата на кораба – сред вълните. Писателят обаче е длъжен да улови това кла-
тушкане и падането сред вълните.

Антоанета Алипиева за Любен Петков

Любен Петков е име в българската белетристика, което се налага през 70-
те години на миналия век, но както литературната история обича да подрежда 
нещата – Любен Петков е име от своето поколение, в което влизат Георги Ве-
личков, Рашко Сугарев, Димитър Коруджиев, Георги Алексиев, Янко Станоев, 
Георги Марковски, Владимир Зарев... Също като при поезията, индивидуални-
те почерци и тенденции са много, но някои неща са общи: когато стане въпрос 
за родното, то се подлага на модерни деконстуркции като демитологизация и 
деидеализация, на подсъзнателни реминисценции, на гротескови деформации, 
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на психологизиране на колективните събития. С две думи – обективно реалис-
тичното се разпада за сметка на вътрешните форми, общият свят става разно-
родни частни светове. По отношение на наративните тенденции, прозата ни 
тук вече е по-скоро обективна, тъй като следи общи хроники за миграция, ур-
банизиране, все по-плътно приобщаване към световни, предимно философски 
конюнктури, към модерно митологизиране, иронизиране, гротескова декон-
струкция, към рационално разглобяване на цялото и асоциативното му пред-
ставяне чрез отделни части. Пътят от природното към цивилизационното све-
тоусещане е видим. 

* * *
Едно заглавие на повест – „Господин Малко вълче“ – е като емблема не 

само за прозата на Любен Петков и нейната кръстопътна позиция, но то е ем-
блема изобщо за 70-те и 80-те години, в които самотата, различието, несъгласи-
ето нахлуват, а човекът се мята между желанията си и табутата. 

* * *
Любен Петков има много герои-животни. И ако трябва да се говори за на-

чало на постмодерна у нас, то това са белетристите от края на 70-те години на 
ХХ век. Асоциативен колаж от разни култури, смесица от регионално и све-
товно, от улично и будоарно. Всяко животно (очовечен образ на уточнена кул-
тура) въплъщава културна разходка в цивилизацията и представя обобщена 
идея на културното пребиваване на човека в света. В анималистичните си сю-
жети Любен Петков започва винаги от българските земи. Ловчанският котарак 
Бартлет разиграва житейската си история в Лондонската стокова борса; Бал-
канският петел има съдбовна любовна драма с шведска кокошка, отстоява себе 
си и родния кокошкарник сред кралски особи и животни от други държави. 
Гротесково-пародийните повествователни структури на Радичков и Ивайло 
Петров са провокацията към един будоарен разказ в повестта „Календар“, раз-
каз-пародия на балканския мачизъм и натуралност, според който балканският 
регион със самочувствие се включва в световната култура. Неблагосклонната 
история на Европа към Балканите в нея е разказана като благосклонна, толкова 
доброжелателна към нас, че родният „кокошкарник“ с охота образова света и 
му говори за Емили Дикинсън, Ницше, Григ, Ибсен, Шопенхауер... „Котловин-
ният“ комплекс е пародийно преодолян, въображението е разпукало граници 
и световната култура е смляна, прочетена, обходена, табутата и цензурите са 
свалени с лекота и във въображаемия свят на Европа българският кокошкар-
ник е центърът на историческите мегасъбития. Във време, когато българска-
та литература е „арестувана“ да бъде самата себе си и културните диалози са 
активни предимно между соцдържавите, та в това време белетристиката ни 
смело абсорбира идеалистическите философски линии на западната култура и 
ги прави факт. Балканският петел е иронично преображение и на възрожден-
ското „побългаряване“, и на „котловинните“ ни спорове, и на комплексите ни 
от собствената природно-селска регионалност. Абсурдизмът в анималистич-
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ната тема е коренно различен от анималистиката на всички български авто-
ри, използвали я предимно откъм сериозните ѝ екзистенциални възможности. 
Любен Петков превръща анималистиката в емблема на Балканите тъкмо чрез 
опакото на балканския примитив. Петли и котараци са известните символи на 
други, западноевропейски народи. Но нашенските магарета, кози и биволи са 
пренебрегнати, ние сме отъждествени с тези „европейски“ животни, сякаш да 
докажем, че по тези земи „и ний сме дали нещо на светът“. 

Като разказвач Любен Петков наистина пресъздава края на модернизма с 
неговите мегаистории, метанаративи, чрез които човек разказва за своите вяр-
вания и ценности. Целостта все още не е нарушена, но светът се е раздробил на 
много миниистории, станал е арена на заблуди, илюзии, привидности.
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Лили Христова

ПАЗИТЕЛКА

Елена напрегнато следеше движенията на жената срещу нея, макар да из-
лъчваха добронамереност. Хранеше се бавно, изящните ѝ пръсти поднасяха 
грациозно чашата към устните. Бледото лице, късите бели коси и приглушения 
ѝ плътен говор я обвиваха в ореол на аристократичност. Най-необичайното 
интервю за работа... в луксозен ресторант с Елфина Белева – президент на мо-
гъщата цветарска фирма „Елфина“. Легендата, която се носеше за всевластна-
та дама бе, че сама намира служителите си и никой не знаеше какво се случва с 
тях зад портала на цветната империя. Отличната диплома, препоръките не по-
магаха да преодолее страха си. Сви се в най-хубавата си рокля, която изглежда-
ше нелепо евтина пред семплия, изискан костюм на дамата. Искаше да се скрие 
под масата, както правеше като дете, когато родителите ѝ я караха да свири на 
цигулка, да танцува или пее пред гостите...

Поканата за интервю дойде неочаквано. Очакваше да побеседва с някого 
от служителите и да се приключи. На самата среща се почувства като плитко-
умна селска девойка, незнайно как попаднала на чай при кралицата. Превъз-
ходната храна се превръщаше в живи пеперуди в стомаха ѝ, а до виното не се 
докосна, усещаше ръцете си като слузести пипала, гнусни и несръчни. 

С мила усмивка Елфина се раздели с нея. Елена изпита облекчение, после 
срам и събра сили да се нахвърли върху себе си – унищожително, зверски. По-
върна в кошчето зад ъгъла и запреплита крака към дома си.

След седмица получи обаждане. Елфина я канеше на разговор в кабине-
та си.

Всичко в Елфина бе неочаквано, но Елена реши да не се държи повече като 
патица. Няма да се смайва от лукса в кабинета, няма да се чувства като медуза 
на пясък, няма... Няма, но кабинетът на цветната кралица я слиса. Старинно 
писалище заемаше пространството, останалото – цветя и книги. Елфина хра-
неше пъстри птички в кафез до прозореца, светлината като че ли преминаваше 
през нея и фигурата ѝ изглеждаше чуплива.

– Здравей, Далия. Седни и почакай.
„Трябва да се овладея и да се държа естествено“ – помисли Елена.
– Не се притеснявай, мила, всичко ще си дойде на мястото – усмихна се 

Елфина зад писалището. Наля чай и заговори:
– Според препоръките на университета притежаваш качества необходи-

ми за работата във фирмата. Първо – разговорът ни остава между тези четири 
стени, ако започнеш при нас не бива да разказваш какво се случва тук. Видът и 
състоянието ти трябва да са чисти – без предизвикателни тоалетчета и модни 
прически, алкохол, цигари, наркотици... И трето – в чая и на двете пуснах плод-
че от момина сълза, след малко ще започне гаденето, първи признак на отравя-
не. Кабинетът е на твое разположение, приготви противоотровата.
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След миг вцепенение Елена скочи, огледа стаята и тръгна към етажерка-
та с наредени шишенца с разноцветни течности. Прегледа набързо, отдели две, 
застана до писалището. Наля чаша вода и капна от едното шишенце, в канич-
ката с млякото за чая – от течността в другото. Постави ги пред Елфина и за-
чака. 

– С какво ще ни спасиш?
– Мляко, танин и беладона. Атропинът в беладоната е достатъчен, но се 

подсигурих. Пийте!
Елфина се засмя:
– Няма нужда, исках да разбера как реагираш в стресова ситуация и кого 

ще избереш да спасиш първи. В чая нямаше момина сълза.
– Зная – засмя се и Елена – осъзнах го след като приготвих противоотро-

вата.
Елфина учудено повдигна вежди.
– Ако съм издържала теста, искам да работя за Вас, но имам въпроси. – 

Елена вдигна очи към достолепната дама.
– Ще ти отговоря, а ти помисли какво искаш да ме попиташ… Знаеш, че в 

„Елфина“ растенията отглеждаме сами. Скоро ни напусна Бегония, тя отгова-
ряше за оранжерията за орхидеи. 

Елфина погали кралската бегония върху писалището. За миг на Елена ѝ се 
стори, че цветето раздвижи листа в отговор на ласката.

– Искам да заемеш нейното място. Оранжерията е малка, но орхидеите са 
капризни, нужди им ще определят работното ти време. Ще ти помагат Марга-
рита и Мак. Всяка сряда събирам главните градинари и обсъждаме... А сега да 
те заведа на работното ти място. Въпроси?

– Нямам.
– Благодаря, Далия. Това ме кара да мисля, че съм направила правилен из-

бор.
„Някога бях като нея… Това дали е достатъчно?“

* * *
Елена работеше с удоволствие в оранжерията на южното крило, сред ек-

зотичните цветя часовете минаваха приятно. Маргарита се занимаваше с вно-
са на цветята, Мак вършеше грубата работа. Интелигентна и очарователна, 
колежката ѝ приличаше на рядък вид красива орхидея. Слънчевото ѝ присъст-
вие разведряваше дори намусения Мак, който знаеше всичко, а пиперливия му 
език караше Елена да се изчервява.

– Мак, орхидеите са деликатни цветя, не е необходимо да ги ругаеш. Кажи 
им нещо хубаво де...

– Тая жълтата, с петната ми прилича на тъщата, да я вземат мътните...
– Нали няма да си отмъщаваш на беззащитното цвете?
– Няма, мамицата им и цветя, и живот!
Маргарита не обръщаше внимание на киселите настроения на градинаря. 

Беше мила с Елена, помагаше ѝ деликатно се намесваше, ако тръгнеше към пог-
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решно решение. Елена с нетърпение очакваше всяко нейно завръщане, заради 
новите видове орхидеи и разказите за местата, където ги е открила.

Мак пренебрежително мърмореше, че работа няма да се свърши, ако бър-
борят по цял ден.

Макар нещата да изглеждаха чудати, Елена не задаваше въпроси, изчаква-
ше и отговорите идваха сами. Скоро разбра, че всички служители носят имена 
на цветя и нямаше представа какви са истинските. Както и за тях тя бе Далия. 
Вслушваше се в разговорите. Някои говореха за поверените им оранжерии, 
други търсеха или даваха съвети, подхвърляха закачки или се заяждаха... За 
живота извън тази сграда не се споменаваше.

Елфина приемаше докладите, изслушваше плановете, даваше препоръки. 
В края напомняше деня и часа на посещението при нея на всеки служител. На 
Далия не казваше нищо. Някакво тайнство витаеше в залата, непонятно за нея.

Постепенно опозна колегите си. Не можеше да си обясни защо Елфина 
търпи някои от тях. Например Мак. Веднъж заговори за това на Маргарита. 

– Нали трябва да вали и дъжд – след странния отговор повече не попита. 
Мак беше добър градинар. За разлика от други, чиято работа не бе прецизна 
и се перчеха с чужди постижения, а понякога злословеха срещу работодател-
ката си, която наричаха Елфина Азалия, сякаш „елфина“ е титла. Далия обаче 
се възхищаваше на уменията на Елфина търпеливо да разрешава конфликти-
те, да смирява непочтителните, да успокоява засегнатите, да балансира недос-
татъците и без да повиши тон да постига хармонични отношения в интерес на 
работата. 

След година в „Елфина“, работодателката ѝ я повика.
– Имам въпроси.
– Ще ти кажа какво очаквам от теб оттук нататък и тогава ще питаш. Ще 

дойдеш при мен в понеделник, в девет. В неделя ще се изкъпеш преди лягане с 
този сапун и ще изпиеш съдържанието на шишенцето. Не си слагай крем, ло-
сион, парфюм. А сега слушам въпросите ти.

– Нямам.
– Благодаря, Далия. Изборът ми е правилен.
„Тя е търпелива, неконфликтна, харесват я, но дали притежава необходи-

мата сила...“

Сапунът я обгърна със свежия си аромат на треви след дъжд, но течността 
в шишенцето горчеше и миришеше остро, неприятно.

В понеделник, в девет, Елфина отведе Далия в недостъпното източно кри-
ло. Отвори една от тежките врати и влязоха в просторна зала със стъклен ку-
пол, над който се движеха дъждовни облаци. Мрачно и хладно, а въздухът като 
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пред буря. В средата на залата, върху старинна масичка, бе поставена саксия с 
миниатюрно дръвче. Не като бонсай, а като истинско, но силно умалено въз-
растно растение. „Ginkgo biloba“ – разпозна го Далия, листенцата му бяха по-
жълтели, тя ги докосна и под пръстите ѝ те затрептяха като при лек повей.

Елфина взе дългата сребриста игла от масичката и убоде един от пръстите 
на Далия, тя изохка.

– Ще свикнеш – усмихна се Елфина, убоде и своята ръка.
Двете жени капнаха в пръстта на саксията по капка кръв. Листата на дръв-

чето станаха яркозелени, облаците над купола се разсеяха, слънчева светлина 
изпълни залата.

– Усещах доброто време в теб. Снощи Мак повика облаците. Ела с мен в 
кабинета. Ще ти обясня...

Седнала удобно в креслото до прозореца, Далия слушаше с почуда, разка-
зът звучеше фантастично, вълшебно. Ако не беше преживяла ритуала в купол-
ната зала, нямаше да повярва на нито дума.

– От векове Пазителите отглеждат дръвчетата на времето. Не всяка кръв 
може да продължи живота им. Снощи те подложихме на изпитание. Ако тво-
ята кръв не беше животворна, сапунът щеше да прогори кожата ти, а отварата 
да те убие. Моята мисия като Пазител е да направя правилния подбор на необ-
ходимите, а кръвта ми е противоотрова, която неутрализира опасността от не-
подходящите. Понякога изпитанието не е достатъчно като проверка, аз трябва 
да съм сигурна, че капката кръв на другия човек няма да убие древното дръвче. 
От характера на избрания, зависи какви ще бъдат денят и нощта.

– Това е магия.
– Не, това е животът.
– А смъртта? Какво се случва, когато някой от избраните умре?
– Помниш ли първата ни среща в кабинета и красивата кралска бегония? 

Близките погребват тялото, но духът...
– Това означава, че духът ми ще се пренесе в далия? 
– Духът на Пазителите се влива в жизнените сокове на древното дръвче.
– Може ли някой да откаже, след като е избран?
– Не. Никой, дори и най-близките не узнават тайната. А ти си без избор, 

мила. Остарявам, силата на кръвта ми отслабва. Време е за новия Пазител.
– Искаш да кажеш, че аз...
– Да. Ти няма да се откъснеш от външния свят, но няма да създадеш се-

мейство, твоите деца ще са тези, които избереш за служители. Ще се справиш, 
вярвам. След седмица ще бъдеш Пазител. Въпроси?

– Не.
– Благодаря ти, Далия. Ти си достойната.
„Ще отнема младостта, любовта на любимия, красотата на майчинството, 

нормалния живот на това дете... знам, че е тя, защото нарича щастие, това кое-
то другите – работа...“

Лили Христова • Пазителка
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Голямата куполна зала едва побираше служителите. До масичката с дръв-
чето, в роби на цветя, бяха застанали Елфина и Далия.

– Моята мисия приключи, Елфина Азалия ви благодари за уважението и 
верността.

В настъпилата тишина Елфина вдигна от масичката кама с рогова дръжка, 
доближи острието до гинкго и листенцата му станаха прозрачни. С рязко дви-
жение старата Пазителка направи дъгообразни разрези върху своята и китката 
на Далия, допряха ги. Сила потече в тялото на младата, а старата ставаше все 
по-ефирна. В мига, в който изчезна, листенцата на дръвчето станаха изумруде-
ни, блестящи. Служителите приветстваха новата Пазителка – Елфина Далия. 

* * *
Будилникът иззвъня. Елена отвори очи. Вътрешността ѝ изтръпна. За 

днес бе определена срещата ѝ с Елфина Белева. Дали пък нямаше да ѝ предло-
жат работа?

Подбра внимателно дрехите и сложи лек грим, не искаше да се чувства 
като клоун – наплескана, ярка, смешна.

Въведоха я в осветена от слънчеви лъчи стаичка. Крехка женска фигура до 
прозореца хранеше пъстри птички в кафез, от струящата светлина изглеждаше 
почти прозрачна...

Лили Христова • Пазителка
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Валентин Петранов

ОЧЕН ПРЕГЛЕД

Винаги ми е „вървялo“ на очила. Счет нямам вече колко пъти ги забравях, 
губих или намирах след време. 

И ето, след много патила на малката планета се приготвих за новата си ки-
тайска сага, дори може да се каже, че отидох с желание на фона на досегашни-
те ми главоболия по света. Исках да сменя стериотипа на живот, да навляза в 
едно малко познато поприще. Имаше изкушение, че една друга цивилизация 
и култура могат да променят живота ми. Попрището го смених много бързо 
и докато минавах „културен шок“ още на първата седмица, казвайки просто 
„Здравей“ на най-древната цивилизацията, пак си загубих очилата. Това ста-
на най-вероятно в „Личуин“ – шопинг център, най-доброто място за пазар на 
малък провинциален град в Сверен Китай. За китайските стандарти градовете 
с около 400 хил. души наистина са малки, разбирай едно по-голямо китайско 
село. Та „Личуин“ стана мой ориентир за отмора, пазар и губене на време след 
работа. Там най-лесно ставаше и задявката с лелките-продавачки. Смешното 
беше в началото, докато разбрах, че те си говориха само китайски, а аз мога 
да говоря и на български. Все пак се разбирахме съвсем сносно, било с пръс-
ти, калкулатори, хвърчащи хартийки или други подръчни материали. Не знам 
дали защото имам баламска физиономия, или защото чужденецът по принцип 
е много интересен субект в Китай, но даже и в една аптека да вляза, като ме заг-
ледат от главата до петите, не мога да се отърва от въпроси. Ако поддадеш пък с 
някой лаф на китайски – „забрави!“. Ама искам да кажа наистина ще забравиш 
за какво си дошъл... Усещането за панаирджийски кон е най-точното определе-
ние. Та явно докато сме си говорили, на някой щанд или на някой рафт за сто-
ки съм ги забравил очилата.

Откъде се изтървах, че казах на колегите. Подкараха ме като трудовашка 
количка, даже кръстиха шопинг-центъра „Валентин Чао-шъ“ („Валентин Су-
пер-маркет“). Бягай и доказвай, че не е вярно!

Минаха се девет месеца и дойде време да се върна в България за отпуск. 
Разбира се, бързам аз да си направя очилата във Варна: кабинета – „хай-тек“, 
с кожен салон. Забравих на колко устройства ме тестваха, колко спомагател-
ни въпроси ми зададоха, например дали синьото е по-синьо, а черното бие на 
сиво. И колко картинки ми дадоха да гледам, за да ме курдисат на „професио-
нално“ ниво. То не бяха титанови рамки, то стъклата да не ме заслепяват като 
шофирам на пълнолуние, даже имам база данни в магазина плюс гаранция и 
промоции за роднини до трето коляно. Връчването на очилата бе като един 
„малък празник“. Останах едва ли не с впечатлението, че моят живот никога 
няма да е същият. Ех, наистина, викам си, това не е тази България която оста-
вих преди 20-ина години. И всичко това за някакви си 200–300 лева. Ако не се 
храниш примерно един месец, спокойно можеш да си ги купиш със заплатата.
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Връщам се в завода в Китай, вече префасониран и наточен, минавам още 
на първия ден около корпуса на стапела и след обиколката в машинно отде-
ление разбирам, че стъклата са вече скопосани или от шмиргеленето наоко-
ло, или от заваръчни частици и газове. Е, то се забелязва само като се опипат 
с ръка, но аз не можех и да си помисля да карам с повредени стъкла. За кой ли 
път си помислих, че това може да се случи само на мен, но как да чакам още 11 
месеца и да ги правя пак в България!

Този път, за да не ме грабнат пак на майтап, мълча като риба и решавам 
на собствен риск да отида и сам да си направя очилата. По принцип при таки-
ва случаи ползваме или секретарката на офиса, или наши колеги китайци. Сега 
обаче, поради комуникационния проблем, няколко неща трябваше да се пред-
видят: първо си изрязах парче от пластмаса, за да обясня кое е пластмаса и кое 
стъкло, защото не биваше да си купувам пластмасови заготовки, които са мно-
го популярни; два-три лафа за цвят и цена бяха смъкнати от нета, за да мине 
всичко поносимо.

В интерес на истината всичко мина доста добре и за15 – 20 минути поръч-
ката беше фиксирана след малък пазарлък за крайната цена. Това последното 
беше просто да не губя форма за пазара. Тук не минаваше без пазарлък. Дори и 
в шопинг център няма срама да питаш за „дискаунт“.

Сядам чинно на малката скамейка в магазина тип „войнишки дизайн“ от 
последната революция и докато чакам изработването на очилата, разбирам, че 
той е магазин и работилница, и кабинет, и чакалня, и занималня. Абе наистина 
широко скроено и направено за хората, да се социализират. Даже и да се събе-
рат повечко, за всекиго ще има по нещо. Идват две девойки с баща си, едната 
явно ще купува очила. Продавачката от магазина по съвместителство е и док-
тор, и консултант, чистач и каквото ви дойде на ума. Та тя изтъпани девойката 
пред единия щанд, даде ѝ стандартните рамки за случая и почна да я препитва 
кое вижда и кое не на огледалото. Дървената показалка – много нестандартна и 
екологична, ми се стори отчупена от дървена дограма, но поне вършеше рабо-
та. Докато девойката се взираше към буквите, други двама тийнейджъри си из-
бираха слънчеви очила (15 дни преди Коледа) и шареха пред погледа ѝ по пътя 
към огледалото. В един момент тя нещо се отегчи и реши да се разходи сама, за 
да провери кое как се вижда наоколо в реалния живот. Продавачката и тя май 
нещо байганяса да я чака и отиде да помогне нещо на майстора, който се явява 
на втора линия зад щанда. Строителна аларма на шмиргел, примесена с детски 
глъч, смях и коментари изпълваха помещението с душевен комфорт. Китайска 
фолклорна музика допълваше картината. Хората наистина общуваха неприну-
дено, всеки докосваше проблема или радостите на ближния. Тук е моментът 
да вмъкнем, че ако пък сте случайно в зъболекарския кабинет, пациентите на 
доктора също ще ви огледат ченето. Ще го коментират и ще изсипят една су-
рия въпроси. Вратите на докторските кабинети като по правило са почти ви-
наги отворени. Това другите пациенти да ви четат картоните и предписанията 
на доктора е част от ежедневието. И тук, разбира се, социалният момент беше 
наистина много силен. Дори и прословутите швейцарци можеха да им завидят. 

Валентин Петранов • Очен преглед



262 алманах • Ϛвета гора • 2016

Едното детенце пък докопа показалката, стори му се интересна и почна да си 
играе с нея. Девойката от прегледа сама реши, че тези очила нещо не ѝ пасват 
докато си гледаше маникюра и пеперудките на обувките, което мина като свое-
образен персонален тест за годност. Избра си други и продължи сама процеду-
рата докато беше в чата по мобилния.

В тази суетня единият от модерните тийнейджъри си изтърва торбичката 
със сок, друг малчуган закусваше апетитно бисквитки, „докторката“ им при-
служваше без притеснение със стирка и метличка. Отначало заврях от този 
хаос, но после се смях искрено и радвах как хората се търпят и нито един не 
намери кусур на другия. Никой никого не спомена, нито един интересен жест 
откъдето да ме лисне демокрацията или да разбера, че на всеки някой му пречи 
да си свърши работата. 

Междувременно почти всички китайци, включително и кварталният се-
ирджия, който си четеше вестника, надникнаха в торбичката ми с любопит-
ство, за да разберат какво пазарувам и с какво се храня на тяхна земя.

Котката в ъгъла беше свикнала с тази глъч и с нищо не напомняше за себе 
си, само светуваше в своите блянове. Явно нехаеше за нас.

Надмогнал монотонния шум на деня, животът също надничаше любопит-
но над перваза на магазина. Той видимо беше отредил за всекиго по нещо от 
земните радости, където всичко беше магически неподправено и простовато 
като колибите на Гозо. Дали за това избрах да живея дале-е-е-че на Изток, без 
изкуствените усмивки на „Орли“ и далеч от духа на Европейщината? И дру-
ги въпроси преливаха в главата ми, но вече не ги чувах. Само се чудех дали ще 
виждам по-добре с новите очила.

Валентин Петранов • Очен преглед
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IN MEMORIAM

 Здравко Кисьов
(1937 – 2015)

Здравко Кисьов е роден на 1 януари 
1937  г. в гр. Завет, Разградска област, но 
почти целият му живот е свързан с град 
Русе, където е рабо тил като журналист и 
редактор на литератур ни издания. Член 
на Съ ю за на бъл гар с ки те писа те ли (от 
1970 г.) и на Съюза на преводачите в Бъл-
гария (от 1974 г.). Бил е зам.-председател 
на Клуба на дейците на културата в Русе, 
основател и първи председател на Друже-
ството на писателите в Русе от негово-
то създаване през 1976 до 1991 г., бил е и главен редактор на литературния алманах 
„Светлоструй“ (от 1982 до 1991 г.).

Автор е на поетическите книги „Откровение“ (1962), „Монолози“ (1966), „Покана 
за песен“ (1972), „Баладичен час“ (1974), „Вътрешен пейзаж“ (1976), „И все сънувам 
хълм“ (1976), „Необходима болка“ (1978), „Безкрили ангели“ (1981), „Местожителство“ 
(1982), „Зрение“ (1984), „Отличителен белег. Избрано“ 1985), „Дихание. Избрано“ 1987), 
Тайнопис. Любовна лирика“ 1987), „Показания“ (1990), „Ежедневни разпятия“ (1995), 
„Канон. Избрано“ (2002), „Небесен глас“ (2002), „Обратно време. Избрано“ (2007) и на 
пътеписната книга за Латвия „ Между солена и сладка вода“ (1977).

Негови поетически книги са представяни и на други езици: „Czystopis“ („Светло-
пис“) – на полски език в превод на Войчех Галонзка („Miniatura“, Краков, Полша, 2007); 
„Starp salo udeni un saldudeni“ („Между солена и сладка вода“) – на латишки език в пре-
вод на Винифред Краучис („Liesma“, Рига, Латвия, 1980); „Laiks milet“ („Време за обич“) – 
на латишки език в превод на Ояр Вациетис и Имант Зиедонис („Liesma“, Рига, Латвия, 
1978).

Отделни стихове на Здравко Кисьов са превеждани на английски, френски, немски, 
испански, гръцки, руски, полски, украински, белоруски, литовски, латишки, естонски, 
унгарски, словашки, румънски, сръбски, македонски, албански, турски и чувашки езици.

Здравко Кисьов е известен като активен преводач на поезия, главно на поети от 
Полша и прибалтийските страни. Превел е книги с избрани стихотворения от Тадеуш 
Ружевич, Халина Пошвятовска, Тадеуш Шливяк, Анджей Важеха (Полша); Юстинас 
Марцинкявичюс, Витаутас Каралюс (Литва); Ояр Вациетис, Имант Зиедонис 
(Латвия); Матс Траат, Яан Каплински, Аарне Пуу, Индрек Месикеп (Естония); Катри 
Вала (Финландия); Алес Разанов (Беларус); Владимир Бурич, Вячеслав Куприянов (Русия); 
Марин Сореску (Румъния); Карл Сандбърг (САЩ); Вардан Хакобян (Нагорни Карабах); 
сборник съвременни латвийски поети; сборник със 101 съвременни европейски поети; 
има участия в антологии на полска, словашка, беларуска, руска поезия и др.
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Участвал е в редица международни литературни форуми. Удостояван е с високи 
наши и чуждестранни отличия и награди, сред които: Орден „Кирил и Методий“ – I 
степен (1982), Заслужил деятел на Българската култура (1987), Златен знак на Съюза 
на преводачите в България, Награда „Русе“ за изкуство и култура (1987), Заслужил за 
Полската култура (2002), Кавалер на Ордена „Кръст на земята на Марияна“ за особе-
ни заслуги към Р Естония (2009), Международна литературна награда „Тудор Аргези“, 
Румъния(2011), и др.

Почетен гражданин на град Русе (2007).
Почина на 23 януари 2015 г. в Русе, на 78-годишна възраст.

НЕРАЗПОЗНАТ

Не може още никой да ме види
такъв, какъвто съм самият всъщност.
Един ме преценява по обувките
и знам добре – това е обущарят.
Друг ми говори само за косата
и се досещам, че ще е бръснарят.
Ако не ми стои добре костюма,
ще се обади именно шивачът.
Стоматологът ме следи в устата,
пияницата – чашата в дланта ми.
На грешките ми ръкопляска оня,
който до гуша е затънал в грешки.
И вече губя всякаква надежда,
че някой ще обхване всичко в мене,
за да проникне и до същността ми.
И се стремя да проумея само
къде се губи винаги поетът,
когато ме разкъсват стиховете.
Ще бъде вик, дори ако прошепна:
Неразпознат сред свои преминавам!...

In Memoriam • Здравко Кисьов. Стихове



алманах • Ϛвета гора • 2016 265

АРХЕОЛОГИЯ

    На В. Тачев

Какво те тегли пак към този хълм,
сред мириса на бурени горчиви,
където гущерчета с бяг тропосват
руините на град античен в зноя!...
Трева покрива прежния разкош
и трябва търпеливо тук да ровиш,
за да измъкнеш от пръстта поне
парче от амфора, отломка от капител...
Напрягаш сетивата си, но пак
не можеш да възстановиш напълно
картината на оня, друг живот,
кипял сред тия съсипни тогава...
О, колко много и в самите нас
невъзвратимо времето изтрива.
И колчем се изправим над рова
на нечия неразгадана същност,
не се ли получава пак така:
на всякакви отломки се дивим,
а цялостното все ни се изплъзва!

ЕДВА ТОГАВА

През първата, по-жадна половина
на моя подарен живот събирах
във себе си звезди, любов и песни,
без сам да знам какво със тях да правя.
Като обърнат пясъчен часовник
сега раздавам всичко туй обратно:
звездите – на небето, песните – на птиците
и обичта – на всички мои братя.
В смъртта не бива да отнасям нищо...
Когато всичко изтече от мене
– подобно съд, без течността останал –
едва тогава, ах, едва тогава
ще знаете какво съм аз самият.

  (Из „Местожителство“, изд. „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1982) 
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Из „РЕФЛЕКСИИ“1

(„Авангард принт“, Русе, 2015)

• Подобно на Тезей в лабиринта, непрекъснато оставям в този свят знаци 
след себе си, сякаш допускам, че може да има завръщане.

• Като цвете над пропаст живях, но хората край мен забелязваха или само 
цветето, или пропастта.

• Не искам да се завръщам в местата на детството, за да не залича там с го-
лемите си обувки следите от моите боси нозе.

• Някога гледах как розата разтваря своята пъпка. Днес виждам само как 
растат нейните шипове.

• Махнете по-далече от мен тези книги и вестници – ще ме поболее тече-
нието, което струи през отворите на буквите! 

• В сърцевината на свещта – тънък, невзрачен конец, а колко много восък 
повлече със себе си в пламъка!

• За да не гледам лицето си, аз строших огледалото. Сега от всяко малко 
късче наднича образът ми пак, хилядократно умножен. 

• Ето го първият плод на дръвчето, посадено от теб. Раздели го справед-
ливо на четири: за слънцето, за дъжда, за пчелите и накрая – за тебе самият!

• Облакът почуква като слепец с тояжката на дъжда по земята и отмина-
ва нататък.

• Нетърпелив и подвижен по нрав, не смея нозе да помръдна върху тази 
земя, за да не стъпя на кости на мои предци.

• Звездите ми намигат съучастнически, сякаш знаят за какво мисля, кога-
то погледна към тях.

• Заедно с въздуха, който дишах, изглежда съм вдъхнал и птица, която сега 
пърха и пее в гърдите ми.

• През всички врати, които в живота пред мен се отваряха, влизах само 
при себе си.

• Тебеширено слънце върху асфалта, кой знае кога нарисувано от деца, а 
виж – около него снегът разтопен!

• Реките, които извират от очите на нашите майки, не са отбелязани на 
нито една карта.

1 Здравко Кисьов не видя тази книга. Тя излезе от печат в края на февруари 2015 г.. 
Премиерата ѝ в Русе бе на 4 март, на възпоменателна вечер по повод 40-те дни от неговото 
преселение в Божието Царство. „Рефлексии“ е една своеобразна книга от афористични, 
философски прозрения за живота (…) Това са малки импулси, отражения, откровения, 
кратки проблясъци, измъкващи на показ от неочакван ракурс мигове на бързотечния жи-
вот... Тази книга има няколко характерни особености: писана е в Русе – родния град на 
Нобеловия лауреат Елиас Канети – и се родее по жанр с няколко от книгите на същия 
този Канети, а именно книгите му със записки „Провинцията на човека“, „Тайното сърце 
на часовника“ и „Мъчение на мухи“. (Здравко Кисьов. Из личния архив на поета)
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• Благодарете ми за този неуспех – за нечий друг успех е сторил място той!
• Думите трябва да ехтят не като изстрели, а като стъпки от човек към чо-

века.
• Всяка сутрин заставам пред огледалото и въпреки това то не иска да ме 

запомни.
• Тъй устремно живея, че ако извикам, било то от възторг или от болка, ще 

изпреваря своя собствен вик.
• Вещите отнемат топлината ми. И в претъпкания с вещи дом все по-осе-

зателно изстивам.
• Този бял кичур в косата ми, мамо, е моят доживотен траур за теб.
• Щом се надвесих над извора, тутакси, жаден, се дръпнах – да не би да из-

пия лицето си.
• Може би Раят – това е земята по времето на Адам, когато още никой не 

е бил погребан в нея.
• „Никога не се обръщам назад – казва Сташек, колега от Краков. – Защото 

мога да видя, че моят ангел-пазител има познато лице.“
• В звука на гайдата винаги чувам гласа на ярето, от чиято кожа тя е нап-

равена.
• Всяко дърво шуми различно, според количеството и вида на листата си, 

но гората уеднаквява техния говор.
• Струва си да се замислиш над обстоятелството, че колкото и да е лека, 

всяка снежинка си тежи на мястото.
• Колко мълнии са поразили камъка, докато накрая го превърнат в пясък. 

И какво е нужно пясъкът да стори, за да се превърне пак във камък?...
• Плаче свещта, плаче със восъчни сълзи свещта, плаче, защото разбира: 

свети ли, значи умира.
• Непрекъснато отдавам на другите нещо от себе си и въпреки това оста-

вам цял.
• Пред Страшния съд ще претеглят единствено сълзите – казва Чоран, но 

не уточнява чии сълзи – нашите или на разплаканите от нас.
• Господи, разпознавам те и по сърдития вой на бурята, и по ведрата пе-

сен на славея!…
• Земната повърхност се променя – някой непрекъснато размества с вяра-

та си планините в нея.
• Вярата в Бога обуславя всички останали добродетели, те не са достатъч-

ни, ако тя липсва сред тях.
• Мисля за вечността като за циферблат без цифри на часовник без стрел-

ки.
• В библейските времена, от Адамовото потомство най-дълго живял Ма-

тусал – деветстотин шестдесет и девет години. Но когато предавал Богу духа 
си, според един апокриф, въздъхнал: „Господи, колко е кратък животът!“

• В зимните нощи, свито на кълбо от студа, тялото си припомня отново 
времето, прекарано в майчината утроба.

• … А може би смъртта е само врата към някакъв друг свят? Врата, която 
се отваря само навън.
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Роман Кисьов

ДУХ

Днес
е първата твоя Задушница,
татко...
Сега
на мястото на твоето тяло
има само въздух...
на мястото на твоите думи
има само дух...

  София, 14. 02. 2015
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Симеон Янев

ЕДИН ГАМЕН ВЪВ ВИСОКАТА ЛИТЕРАТУРА1

Романите на Янко Станоев в инфантилната проза

1.

В заветната си, незабелязана в днешния литературен брътвеж, автобио-
графична книга „Последната страница“, превърната в живописна галерия на 
българския литературен живот при социализма, Александър Спиридонов, 
един от символите на някогашната пътеводстваща литературна критика, каз-
ва на едно място по адрес на Янко Станоев: „Единственото хубаво /.../ беше да 
бъда предан слушател на подигравателните импровизации на Янко Станоев, да 
се вживявам в тях като че чета хубава книга. Това бяха пародии и гейзери на 
артистичност, понякога почти цинични, светотатствени, винаги изригвани от 
Янко с мисълта да бъде един гамен, плюл на възможно най-много соцреалис-
тически схеми.“ (Последната страница, 2007, с. 119) 

Тая съвсем правилна граматически фраза съдържа поне три неправилни 
(защото са нечетими за днешния читател) логически несъответствия. В предел-
но ясния си изказ, тя не обяснява как най-праволинейният за времето си кри-
тик се е наслаждавал на изпълненията на най-светотатствено гаврещия се със 
„соцреалистическите схеми“ писател и как изобщо всичко това е било възмож-
но без видими последствия в ония години на повсеместен контрол и безми-
лостна автоцензура, както ги описват повечето от съвременните им познавачи.

Почти четири десетилетия преди времето, в което Спиридонов прави тази 
двусмислена възхвала на утвърдения вече в белетристиката „гамен“, мнение-
то му за него, както и за цялата инфантилна проза е съвсем различно: „Един 
от участниците – пише той – в разговора за младата белетристика (сп. „Сеп-
тември“, кн. 12, 1971 г.) заяви, че „инфантилната“ тенденция била романтична 
насока на социалистическия реализъм. В какво се състои нейната „социалис-
тическа романтика?“ /.../ „Уважавайки белетристичните дарби на тези автори, 
читателят не може да не потръпва от лоши предчувствия, когато си представя 
как те години наред се въртят все там, където мама простира прането и под-
нася чай...“. „Слънчеви квадрати по зимния плаж“ на К. Николов, „Самотните 
вятърни мелници“ на Ст. Стратиев, новелата на Янко Станоев „Светли месеци“ 
/.../ с крехките герои, с тяхното неустойчиво душевно равновесие, изнеженост 
и слабост... вместо съзнанието за пълнокръвен живот в името на комунистиче-
ското бъдеще на народа – много трудно се съчетава всичко това с бодрия мла-
дежки дух на Девня.“ (ЛФ, 1972 г., бр. 3). 

И от днешна, и от тогавашна гледна точка Спиридонов е тотално (макар и 
напълно съзнателно) сбъркал, ако разбира се, не е и поискал нарочно да сбър-

1 Текстът е откъс от книгата „Проза за прозата“, подготвена за печат.
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ка. Защото и при най-внимателно четене и на Кольо Николов, и на Станислав 
Стратиев, и на Янко Станоев в книгите и героите им нямаше никаква крех-
кост, никаква неустойчива душевност и мамите изобщо никъде не се явява-
ха да простират пранета и да сервират чай, понеже момчетата в разказите им 
обикновено бяха далеч от мамите си и със зъби и нокти, в един не много ласкав 
свят се бореха да доказват себе си. 

Но за борбата, съгласно предписанията на пътеводната критика тогава, 
те май не бяха избрали нито правилното място, нито правилния момент. Не 
бяха избрали „пълнокръвния живот в името на комунистическото бъдеще на 
народа“, нито в бодрия дух на Девня, нито в Кремиковци, а се сражаваха с про-
винциални шмекери, квартални блюстители на морала и бездушни чиновни-
ци, встрастени в своите букви и алинеи. Поради това и целият патос на ново-
появилата се инфантилна проза не бе толкова градивен, колкото откровено 
деструктивен. Иронична, заядлива, на места и хаплива, инфантилната проза 
не гледаше живота от високите скелета на новите строежи, а се вреше в низи-
ните на битието, където гъмжеше от недоразумения, бюрократизми, егоизми и 
всякакви други „ –изми“ на иначе устремения към комунистическото бъдеще 
народ. В този смисъл вече (и тактически, и стратегически) в изпълнение на пъ-
теводната си функция, критикът е бил не само прав; той е бил и проницателен, 
макар без да забележи, (или предвидливо не забелязвайки), че влиза в проти-
воречие с една от основните аксиоми на собствения си метод – тази за малката 
и голямата правда – твърде важен акцент във времена на бавно проглеждане за 
социалните неравенства.

Защото, както вече посочих, „инфантилите“ нямаха нито претенции, нито 
опит да навлизат в териториите на голямата правда; те търсеха правдата на 
своя живот в низините на битието, където конфликтите не бяха конфликти на 
идеи и светогледи и не изискваха патетика и героизъм, нито разпознаване на 
скрития враг, а обикновеното, всекидневно отстояване на нормалността срещу 
шмекери, маскирани като учители по морал, блюстители на закона със зрение, 
разчитащо само буквите му и дребни търговци на преживяната истина, пред-
ставящи се като частни благодетели. 

В онзи етап на развитие на социалистическата естетика, добавена към 
постулатите на метода, аксиомата за двете правди разчиташе като голяма пра-
вда единствено създаващото се комунистическо общество с априорната му ху-
манност и средствата, с които трябваше да се постига то: големите строежи, 
преобразяващи страната, което бе факт и същевременно промените, които те 
(строежите) трябваше да предизвикат в „душите и сърцата на хората“, което не 
бе еднозначно.

Защото (ако перифразираме някогашния бояк лозунг „Ние строим заво-
да, а заводът строи нас“) селяните, които строяха завода, не винаги правилно 
биваха построявани от него. И това бе така понеже неизбежно и винаги встра-
ни от строителите оставаха големи маси чиновници, бюрократи и обикнове-
ни еждивенци, т. е. носителите на малката правда, които не рядко изместваха 
от фокуса патоса, жертвоготовността и изобщо оптимизма на историческото 
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движение. Именно този изместен фокус в 70-те, 80-те години постепенно стана 
основен тематичен прицел на инфантилната проза. Поради това и критиката, 
и особено критиците с пътеводни функции, непрекъснато трябваше да заклей-
мяват отклоненията и да коригират посоката.

2.

Но не за да доказвам взаимно отричащите се мнения на Спиридонов, при-
веждам тук тези два дълги цитата. От гледище на конюктурата и в първия, и 
във втория случай той бе неоспоримо прав. Но ако при условие че във вто-
рия случай (тогава) признае, че говори от името на властта, докато в първия 
(сега) – от себе си. А че говори от себе си днес, не е необходимо да доказва; то 
само се доказва достатъчно, както от историческата дистанция, така и от лип-
сата на каквито и да било лични изгоди в носталгеещия му спомен, цитиран 
по-горе, за Янко Станоев.

От друга страна, в днешната конюктура и тримата цитирани по-горе ав-
тори (Николов, Стратиев и въпросният Станоев) са вече почти напълно заб-
равени, заедно с течението, на което в ония години дадоха форма и смисъл и 
се опитаха да всадят критичен дух там, където се препоръчваше „бодрият дух 
на Девня“ и „девненската естетика“, както след години чрез думите на Здравко 
Петров, Спиридонов ще иронизира сам себе си. 

Така се оказваме в странна, ако не абсурдна ситуация – в изучаваната днес 
литература на „соца“ в търсенето на дисиденти и алтернативни канони са заб-
равени текстове, които изправяха някога „на нокти“ ортодоксалната критика, 
докато самата тази критика е единствената, която говори днес с възхищение 
за тях. Имам предвид цитираната вече книга „Последната страница“, която на 
свой ред остана незабелязана въпреки перфидната, но и очевидна значимост, 
която ще има за една бъдеща литературна история на въпросния период.

Това е поредният парадокс в историята на новото ни литературознание; 
принципно погледнато, то трябваше да изригне при излизането на такава кни-
га, поднасяща му красноречиво (и същевременно предизвикателно демагог-
ски) най-фините механизми на литературните политики при социализма, раз-
голвайки личности, амбиции и кариери. Става дума за най-яркия и да повторя, 
перфиден текст от съвременник за българския литературен живот от послед-
ните три десетилетия на социалистическата епоха. Той съдържа неоценими ха-
рактеристики на хора и събития, които могат да бъдат дадени само от съвре-
менник, но за жалост и разчетени в пълнота, само от съвременник, въпреки 
че и неразчитането няма да повлияе за цената им в литературно-исторически 
смисъл. Тази цена със сигурност ще бъде висока не само, защото текстът изда-
ва един вещ характеролог и познавач на системата, но и защото въпреки пер-
фидността на повествованието, изразена в нестепенувана склонност към само-
героизация, е достатъчно автентичен и аналитичен, за да създаде постамента 
на една вярна картина на механизмите, както на литературните политики, още 
по-определено на литературните нрави и взаимоотношения тогава.
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3.

Но нека сега се върнем към същинската тема на нашия разказ.
Тя трябва да осветли белетристиката и специално романите на един нес-

тандартен, противоречив, но безспорен в ред свои умения автор, който не пра-
ви компромиси в текстовете си, улеснен (или легализиран?) от един поведен-
чески модел на бохем, прикриващ с хедонизма на бохемството си свободата, 
която печели в прозата си. 

Не твърдя, че всичко това е ефект на някаква обмислена тактика за про-
бив в непробиваемостта на статуквото. По-скоро го разчитам като природа на 
таланта, достатъчно сигурен в себе си, за да изключи всяка кариеристична съ-
блазън.

И резултатът е една проза, която получава своята визуализация с цената 
на това да не получи реалната цена на своето естетическо качество в своето (и 
за жалост) и в днешното време.

Това е прозата на Янко Станоев. 
Нейната нестандартност, забелязана още в началото на излизането му на 

литературната сцена, е в нейната дързост да пренебрегва защитните ниши на 
господствуващия метод в най-видимите точки на белетристичните практики: 
избора на героите, изграждането им в предписания модел и задължителния 
оптимизъм в решаването на конфликтите. 

Нейната противоречивост е най-видима в жизнените му поведенчески 
модели, където се движи в невъобразимия диапазон от бохем и пройдоха до 
сътрапезник на висши държавни и литературни величия. Всичко това на фона 
на литературния му статут на вече харизматичен белетрист, умело разгранича-
ващ се, както от литературната, така и от политическата конюктура. 

Нейната значимост е задачата на този текст, който се зарежда от далто-
низма на съвременните (не)прочити и преди това от упоритата вяра, че нищо 
значително, още повече безкористно, не може да бъде погълнато от черно-бе-
лите схеми на естетическите апории пред безстрастността на литературната 
история.

Именно затова една от най-странните загадки на днешния литературен 
живот е непроницаемата слепота, с която търсачите на дисиденти и алтерна-
тивни канони в литературата на соца се разминават с текстовете на Янко Ста-
ноев – крещяща илюстрация на нарушаване и още по-определено подгавряне 
с постулатите на метода, при това не в стила на долнопробна публицистика и 
памфлетност, а в мерите на висока литература, на изискана поетика на паро-
дийни и гротескови форми. Досега съм срещнал само един автор (Стоян Въ-
лев), който предугади Янко Станоев с текстовете му от онези години в нестих-
ващия му спор с господстващия тогава метод.

4.

Устните изпълнения на този „гамен“, за които така възторжено заговорва 
Спиридонов, са ми напълно непознати. Никога не съм присядал в тия компа-

Симеон Янев • Един гамен във високата литература



алманах • Ϛвета гора • 2016 273

нии, където „всички чакаха монолозите му, когато още не е пиян, и се наслаж-
даваха на омайното биле и сквернословията му, които се лееха с часове“ (312). 
Никога не съм седял на масата на Джагаров, където най-често и най-блестящо 
са се разгръщали те, а с „гамена“ почти не се познавахме, освен чрез книгите 
си, което мога да гарантирам само за себе си; прозата му следя още от появата 
му сред пишещите събратя. 

При дебюта на този автор, сборника с разкази „Билет за отиване“ (1972), 
можеше вече да се провиди, че в литературата влиза нестандартен разказвач 
със силно асоциативна мисъл, с остро чувство за ирония, при това и добър 
пластик. Срещу това литературните надзиратели веднага биха добавили, че те-
мите му, ученически и казармени спомени, не са от центъра на съвременост-
та – съкровеното лоно на социалистическата литература и че с такъв темати-
чен подбор от перифериите на живота, той е обрекъл себе си на подобаваща 
периферност и второразредност в йерархиите. И това би било непоклатима ис-
тина от позицията на онова замръзнало в безалтернативността си време, кога-
то успехът бе постижим не само и дори не толкова от качеството на таланта, 
колкото от тактическите умения на себепоставянето в изискванията на утвър-
дената (както ценностна, повече личностна) констелация в литературното об-
щество. Тук заговорвам за един от многото механизми на литературната бит-
ност в социалистическото време, който неогласен, имаше тежест на закон. 

Поради геронтократическия характер на системата една от първите зада-
чи на всеки млад автор, преди да издаде първата си книга, бе да намери своя 
Виргилий в литературата. Това означаваше литературен гарант: по сродство, 
по родство или по просто познанство, ако не по друг някакъв не така дирек-
тен признак. Не случайно всички книги в библиотека „Смяна“ – библиотеката 
за дебютанти, започваха със словата на такива „кръстници“ – гаранти, които 
не просто благославяха автора, а и очертаваха профила и препоръчителните 
пътеки за начеващия талант. Не помня обаче по-късно и в целия си творчески 
живот досега Янко Станоев да се е ползвал от такива кръстници вън от благо-
разположението на покорения от него Джагаров, който негласно, само с власт-
ната си позиция, може би, го е закрилял от бдителността на пътеводстващи 
критици, на които (особено с романите си) гаменът би бил прекрасна мишена. 

Приключвайки с дедуктивните разсъждения, нека добавя само едно по-
следно: този роман именно внесе и затвърди в тогавашната проза образа на не-
доволстващия младок в бетонирания ново-стар свят. 

5. 

От цялата разнородна група на дебютантите между средата на 60-те и на-
чалото на 80-те – времето, в което влезе в литературата поколението на роде-
ните през войната и в първото десетилетие след нея, т. е. поколението, назовано 
„поколение на инфантилната проза“ (jens-prose в по-западните от нас социа-
листически страни), Янко Станоев е най-верният на описващата ги поетика и 
същевременно най-ярък в параметрите ѝ.
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Неговият дебют, както вече казах и както бе обичайно в ония години, бе 
сборник с разкази под заглавие „Билет за отиване“, съдържащ същите мом-
чешки истории на възмъжаването, със същата нахъсаност на идващ с правата 
си млад човек в свят, който ще не ще трябва веднага да ги признае. Тази поза на 
„ежене“, на изначално неприемане на правилата, е изходната и заключителната 
на една серия от разкази, повести и романи, публикувани между 1972 и 1989 г., 
времето, в което се помества почти всичко значително, създадено от Станоев в 
българската белетристика.

При това много скоро, някъде към средата и до края на 70-те и съвсем 
определено след романа „Неандерталецо мой“ (1976), въпросният млад автор 
си има готова една почти напълно зряла, наративна, индивидуална поетика, 
която веднага го прави физиономична фигура в галерията на дебютантите. Де-
шифрирането на тази поетика, недооценена в собственото си време, нека бъде 
другата цел на настоящия текст. 

Специалния интерес към нея засега ще защитя с едно априорно твърде-
ние, което е очевидно поне за съвременниците. Сред най-ярките имена на ин-
фантилната проза от 70-те години, т. е. в най-зрелия и период, Янко Станоев бе 
авторът, който отиде най-далече в бунтарския и скепсис и в иронизиращото 
подривно слово.

6.

В едно свое късно въведение към второто издание на романа „Неандерта-
лецо мой“, при това писано и използвано още преди 1989 г., Янко Станоев без 
дисидентски пози и без политически намеци признава тия свои прегрешения 
към нормативните разпоредби на властта, както и рефракциите им върху пра-
вилното използване на социалистическия реализъм. Ето какво си припомня 
той в оная невинна реминисценция за предисторията на романа:

... бе изтекъл срокът за временното ми пребива ване в столицата и тъй като 
не виждах коя властна ръка ще нанесе печата в паспорта ми на про винциалист, 
живеех в постоянно вътрешно напре жение.

Стана ми навик да изтръпвам при всеки сигнал на звънеца, а когато отвън 
на улицата зърнех да крачи срещу мен човек в униформа, бързах да свия зад пър-
вия ъгъл, сякаш бях белязан с ня какъв особен знак, различим само от негово-
то зорко око. С две думи, държах се като черната овца в хорското стадо, а това е, 
ще се съгласите, едно доста неудобно състояние за писане на сво бодна и красива 
проза.

Когато писателят седне над белия лист, нещо в него трябва да звъни и да 
пее – тъй сполуч ливо се бе изразил за нашата деликатна работа един световно-
известен автор, към когото се отна сям и до ден днешен с юношеско преклоне-
ние. Тези думи казват почти всичко за писателския труд, но бедата бе там, че не 
ми влизаха в услу га, защото по онова време в мен нищо не звъ неше. Нито пееше.

Биеше ускорено в мен сърце то на страхливото зверче, което току наостря 
уши и се ослушва, сякаш очаква всеки миг нечия ко варна лапа да го сграбчи изот-
зад за опашката и го измъкне от топлата му хралупа.
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Само една фраза ще добавя за коментар: тук се съдържа не само цялата 
атмосфера от времето на писане на романа, но в зародиш и същностното за за-
ровената му в многословно, перипетийно и иронично играещо повествование, 
негова проблематика.

А за същностното – когато му дойде времето.

7.

Външно погледнато „Неандерталецо мой“ споделя всички ония черти 
на инфантилната проза, които вече посочих при Кольо Николов и Станислав 
Стратиев: неговите персонажи са също толкова мобилни (по-скоро блуждае-
щи) в едно общество, което във всичко демонстрира надеждна уседналост и 
нерушима стабилност като че зададени още по предписание. Млади и без опит, 
героите на романа са същеременно доста наясно с какво разполагат и какво 
трябва да реализират в живота си; сюжетите им в съвкупност не са друго освен 
премерване на възможности за справяне с живота в амплитудата от генетично 
наследено несретничество до нахъсани демонстрации на екзестинциално на-
следени права. Сама по себе си такава позиция, немислима в предните десети-
летия, както досоциалистическия (поради патриархалните доминации в една 
предимно аграрна страна), така и по време на социалистическия период (пора-
ди внушената поколенческа задълженост пред бащите-борци, довели битката 
до победа), нека повторя, такава позиция дава повече свобода, доколкото нито 
патриархалните норми на аграрната страна (вследствие на преобразяващото 
я строителство), нито наследствените права на борците (поставени в една все 
по-нарастваща дистанция от подвизите им) не ги правеха по-безспорни. 

Точно обратното – все по-гротескно изтъкваха несъвместимостта им. 
И точно тук, вън от строителството, и във все по-нарастващата дистан-

ция от подвизите, нехайно и наивно се развива сюжетиката на „Неандерталецо 
мой“, роман сладкодумен и ведър (макар и не революционно), присмехулен и 
жизнен (макар и омекотен от неспирна самоирония) – бликащ от живот в по-
рив за очакван живот.

„Неандерталецо мой“ е прецизно композиран роман, наченат като ре-
троспекция на един банален студенски живот и завършващ с първия учебен 
ден на един млад учител по история, току-що надживял хуманните си пориви, 
в люта и повече безсмислена битка със злото. За всичко това предстои да раз-
кажем, но за да почувстваме разликата от типовите романи на същата тема на 
соцлитературата – навлизането на младия човек в живота, раздялата със сту-
дентството – нека приведем тук един пасаж от сцена, не чак толкова типична, 
в която героят, същият този току-що завършил студент, се разделя с любимата 
си, понеже утре-други ден заминава по разпределение в провинцията – жесто-
ка неизбежност при оня порядък на живот:
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„Когато набрах номера и чух сигнала „свободно“, съвсем изтрезнях. 
– Ало – каза тя и едва я познах през чуждите смущаващи сигнали. – Ало – 

извика още 
веднъж като момиченце, изгубено в гората.
– Аз съм, Мариана! – отвърнах трогнат от безпомощния ѝ вик.
– А, ти ли си бил – каза тя и от нейното крехко „ало“ остана в слуха ми само 

бледо ехо.
– Здравей! – изпях аз с бодрия, лъчезарен глас на млад чиновник в началото 

на кариерата. В моята мебелна кариера естествено (в момента играе роля на по-
средник при продажба на мебели – б.м.).

– Здравей – отзова се тя. – Но говори по-силно, ако нямаш нищо против. 
Хич не те чувам. 

– Май така ми е било писано, никога да не ме чуваш, както трябва – забеля-
зах аз с тъжно откровение, но усетих, че така нищо няма да постигна и побързах 
да си върна фалшивата бодрост. – Какво ново при теб? – пропях отново.

– Чакай... да си взема една възглавница – отвърна тя. – Схванах се да седя на 
леглото. /.../ – Ще се омъжвам тази седмица – върна ме тя на земята. – Това ми е 
новото.

– Знам – разлюшках се аз. – Ти ми го подметна и миналия път.
– Не помня какво съм ти подмятала, но си е така. Остават още около три дни 

до неделята и... имам вече и венчален пръстен.
– И сигурно нямаш предвид мен, като го казваш? – пуснах аз една от моите 

отчаяни шеги.
– Не наистина – засмя се отсреща тя. – На друг съм дала дума.
– Знам го аз другия – казах с весела ирония, но пак ме посети тъгата. – Виж 

какво, любима  – продължих с ридание нататък,  – хайде да се видим за малко. 
Омъжвай се, но изскочи сега от леглото и ела при мен за няколко минути.

– Къде е това при теб? – запита тя. Все пак не ѝ бях съвсем чужд човек.
– Ами вкъщи – отвърнах. – Откъдето и ти се обаждам в момента.
– Че ти имаш ли къща? – възкликна тя. – Все си мисля, че живееш на някой 

балкон.
– Имам  – отвърнах не съвсем уверено аз.  – Поне засега мога да кажа, че 

имам.
– Не става – възпротиви се тя, но в гласа ѝ се прокрадна колебание. – Нали 

чу, че се омъжвам. А при омъжените, както ти е известно...
– Всичко ми е известно – прекъснах я аз. Не исках и да слушам повече за 

венчалните ѝ истории с онзи розовопръст юноша. – Но аз заминавам, Мариана, и 
повече никога няма да се срещнем...

– Къде заминаваш – заинтересува се тя.
– Не знам – отвърнах.
Наистина не бях наясно по този въпрос – просто така го изтърсих, колкото 

да ѝ разнежа сърцето, а взех да си вярвам, че удря часът на тръгването. /.../
– Слушай, но само за малко – склони да каже тя. – Тази вечер няма да се виж-

дам с него, но тъй и иначе, трябва да си стоя до телефона. Кажи къде се намира 
твоето „вкъщи“.
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Тук романът навлиза в такива потресаващи дебри на непредвидими изне-
нади и общото с досега разказаното е само фактът, че ако сме чели някои днеш-
ни теоретични трудове за соцлитературата, трябва да откажем да повярваме, 
не само в цитираното, но още повече в последвалото – че той е писан и печа-
тан по социалистическо време. Сюжетът се извива така, че въпросната юнаки-
ня (какъвто е терминът на югозападните ни съседи по-уместен тук), дошла за 
последна среща при бившия си приятел, остава в обятията на трети юнак, до-
сега непознат.

Който познава постулатите на социалистическия реализъм с техните из-
исквания за „правдиво, исторически конкретно, революционно изображение 
на действителността“, с присъщия му оптимизъм и комунистически доброде-
тели, с неумолимостта на класово-партийния критерий и с моралната чистота 
на водещите персонажи, с неопровержимо право би отказал такъв текст да е 
печатан в оная епоха.

Но фактът си е факт: цитираното е по Янко Станоев, „Неандерталецо 
мой“. „Български писател“, 1976.

И единственото обяснение на необяснимото, можем да потърсим в ка-
чествата на самия роман като художествен текст.

8.

Противно на литературоведската практика да се пристъпва към пробле-
ма от неговата социална или друга значимост, предлагам тук да започнем от 
структурно най-незначителното, една микроскопична част от текста и да про-
дължим с поетиката като ключ към художествената стойност, за да стигнем, 
докъдето е възможно и в заветната цел – отношението „метод – изкуство“. За 
такава най-малка (в смисъл малозначна) единица в даден художествен текст 
нека приемем ремарката. 

В старите речници на литературните термини под ремарка се разбира 
само „думи на автора в драматическо произведение, с които той пояснява при 
каква обстановка се върши действието, дава указания от най-различен харак-
тер“..., но за нашата цел ще разширим обхвата на ремарката и в прозаическата 
реч, разглеждайки като такава всяка авторска реч, поясняваща пряка реч на ав-
тора или на когото и да било от героите.

Както се вижда от привлечения откъс, пряката реч на персонажите (юна-
ците – да приемем за благозвучие) твърде обилно, по-скоро необичайно обил-
но, е коментирана в ремарките до степен, че в своята дефинитивна малознач-
ност тя като че изземва самия основен смисъл на текста. Ако си представим 
тоя разговор без вметнатите в ремарките коментари ще намерим един чисто 
информативен телефонен разговор, аналогичен на всеки телефонен разговор, 
лишен от езиците на прекия контакт – език на тялото, на жеста, на лицевата 
мимика, макар и богат на говорни интонации. 

Но говорните интонации не са текст (организиран смисъл), при който ка-
заното произтича от начина на казването и предопредя начина на онова, кое-
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то ще бъде казано. И понеже си позволихме да определяме ремарката според 
функциите и в драматургичния текст първото, което можем да извлечем за нея 
тук е, че авторът на въпросния откъс е отишъл още по-далеч; в белетристич-
ния си опус той не просто маркира юнаците, но си присвоява и функциите на 
режисьора, т. е. коментира и аргументира говорните интонации като в драма-
тургичен текст.

Това е толкова очевидно, но става и занимателно, защото продължаването 
на четенето ще ни убеди, че не става въпрос за хрумване, а за целево поведение; 
в цялата тази глава, а и в целия роман по-нататък пряката реч е не просто мар-
кирана, а драматично пояснявана така, че създава внушение като че не събити-
ето, а ремарките в диалога движат действието.

Такава синтетика не е обичайна за младата проза, а и за влюбената в об-
стоятелствата българска проза въобще. Същевременно тая самонадеяност би 
била обикновена бъбривост, ако словото на юнаците е еднозначно и първоси-
гнално. 

За да видим какво е в действителност словото на юнаците, нека придви-
жим лентата още няколко кадъра напред, като прихванем развръзката, която 
не е далеч, защото позованата първа любов наистина откликва и след малко 
пристига в къщата на обречения любим, заварвайки там и неговия хазяин – не, 
не! – всъщност съквартирант – преотдал му място до себе си, а в действител-
ност вечен студент, маскиращ се като журналист. И в завързалия се разговор те 
май се и харесват, дяволът и дяволицата, което предизвиква пренебрегнатият 
юнак да се опита да я скрие някъде навън, в някое уютно заведение например. 

Не щеш ли обаче, тъкмо са се разпили пред бутилка с етикет Бяло и черно, 
в едно такова заведение и... 

– Аха, ето го и него! – прекъсна мисълта ми Мариана и замаха с ръка. – По-
яви се старата попивателна!

Обърнах се без капка илюзии и го видях – Тони стоеше до вратата с оня 
безгрижен израз на нашето време, осветен от прожекторите, и оглеждаше залата 
като император плебейско тържище. /.../

– Очаквахте ме, нали? – изправи до нас юначното си тяло моят съдружник. – 
И затова се свряхте чак тука, нали? Криете се от мен, а внучетата ми? Криете се 
от стария ви дядо? 

Иносказателна реч, както се вижда; говорят си превъплащавайки се.
И така превъплатени, той – в стария им дядо, те – във внучетата му, за ми-

нути преполовяват съдържанието на бутилката, докато...

… не издържах и надникнах към дансинга. Там свиреха блус, барабанистът 
лениво приглаждаше тимпаните /.../ двойките се поклащаха в ритъма, слепени 
като... Като какво, Тони? /.../ Тони бе претупал набързо словесния увод (пак пора-
ди липса на достатъчно силни думи) и бе преминал към езика на жестовете. Тук 
нищо не му липсваше, като виждах как едва си отместваше краката, както я бе 
прилепил до себе си – само се разклащаха, колкото да не бие на очи. 
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Та това танц ли е, господа? /.../ Обир посред бял ден. /.../ Постепенно ми ом-
ръзна да наблюдавам влюбените на своето време и реших да се оттегля по досто-
ен начин от сцената.

От сцената на действието, иска да каже.
Където всъщност не се е разиграло никакво действие. Но затова пък в 

рамките на едно прекалено късо време – някакви си минути, без да се е случи-
ло нищо особено – един дядо е поканил внучката си на танц – се случват прека-
лено много и то драматични, психични изживявания, без изобщо психичната 
драма да се чете в словото, сякаш я преживява някой друг.

Да не се чете директно драмата в словото е изкуство, с което в ХХ век се за-
нимават най-великите познавачи на литературата, воглаве с Михаил Михайло-
вич – човекът, който разчете най-великия писател на ХІХ век, ако ли не и на ця-
лата литература до ден днешен. Естествено, че говоря за Михаил Михайлович 
Бахтин. Бахтин е автор на една блестяща теория (не една впрочем, но тук не ни 
е работа да досягаме другите), според която в един наратив (и специално в ро-
мана) са възможни три типа реч: пряка (непосредствено насочена към обекта 
си); обектна (реч на изобразеното лице) и реч, с настройка на чужда реч. По-
следната реч той нарича още двугласа.

9.

Особеното на двугласата реч е оразличаването на другия глас. Така, както 
сме тръгнали, ще ни бъде трудно да се ориентираме в случая „Неандерталецо 
мой“. От пръв поглед се вижда, че словото е неадекватно на преживяванията 
на юнака; знак с повишено внимание за читатели, четящи заради сюжета, но 
преди всичко заради словото. Словото на този Станоев (гамена, както любов-
но го нарича Спиридонов) не приляга удобно нито към един от трите типа по 
терминологията на М.М.Б. То наистина е пряко обектно, отправено към люби-
мата, но същевременно е и реч на изобразеното лице именно в нейно лице, но 
не и в качеството си на авторско слово с настройка към чужда реч, защото се 
настройва единствено по вътрешните психични вибрации на изговарящия го.

А именно тези вибрации стават определящи смисъла, който за връх на 
всичко не е еднозначен. Защото в непрекъснато сменящи се маски единосъща е 
само иронията и още по-точно в конкретния случай – самоиронията. За такива 
специални случаи Михаил Михайлович има кратко определение „словото само 
става герой“ в повествованието, т.е в наратива.

Този Станоев е един от редките случаи в младата проза тогава, когато сло-
вото става герой на самото себе си. Тук нямам предвид феномена Радичков, 
при когото това е практика. Но несравним с Радичков, Станоев от седемдесет и 
шеста година... (извинете и по-късно в следващите си романи) продължава да 
пише в тази стилистика, даже не може да изгази от нея. Разбира се, че ирония-
та и в по-тесния смисъл самоиронията са основният модератор на словото на 
този автор, но за тях можем тепърва да говорим, докато тук е мястото да про-
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дължим със сюжетостроенето, чийто модел вече се очертава в двата цитирани 
откъса, още повече защото наред с иронията сюжетстроенето е другата тайна 
на интересуващите ни романи.

Действието в „Неандерталецо мой“ не върви, а сякаш лети. Да се върнем 
само за миг в паметния момент, когато изоставеният любим провижда на дан-
синга малко повече детайли в лепналите се в блуса тела: „Алкохолът ме замая, 
ама не дотолкова, че да не забележа, при следващото обръщане как ръката на 
Мариана, прехвърлена през рамото на Тони, не стои вече безучастна към об-
щото оживление на дансинга – повдигаше се и се спускаше ръката ѝ, галейки в 
екстаз крадеца по врата“.

Това е повратният момент в романа; именно тук се хвърля жребият:
„Обърнах гръб на тържеството и горчиво усмихнат на себе си, направих 

няколко крачки по стълбите, когато някакъв сладък глас извика след мен:
– Ей, открит си, не бягай!“
Тук нека навлезем в анализа от положеността на текста в контекста на со-

циалистическата литература. От използваните вече два-три цитата и от крат-
кото описание на действието е повече от ясно, че романът се занимава с така 
наречените низини на живота в социалистическото време: шляещата се мла-
деж, разпуснати млади хора – в неделя се женят, в петък се зае...бавляват, с един 
тръгват на забавата, с друг се връщат, вечни студенти, незаконни брокерчета, 
галантеристи и дявол знае още какви. Няма да чакаме дявола да ни каже какви, 
но достатъчно е да продължим с няколко още фрази преразказа на сюжета и то 
само от следващите няколко страници, за да се види същината им, както и да се 
доопише обичайния им живот. 

И така – изоставеният любовник в горчивата си несрета е „сбаран“ от дру-
го баровско момиче, което в прилив на състрадание го повежда към уютния 
си дом, но се оказва, че едвам излезли от банята, нея я викат по телефона и от-
тук нататък в продължение на цели два-три дни, тя ту заминава, ту отново се 
връща, докато той за веселите и срещи изпълнява ролята на неин „частен се-
кретар“ и така, докато най-сетне през едно от отсъствията ѝ... се позвънява на 
вратата.

„... видях пред прага една цветуща дама на средна възраст. /.../ Дамата има-
ше гарванов бретон, тъмен поглед, гръден, леко дрезгав глас и аз я поканих въ-
тре.“ 

Вътре всичко се прояснява в лек и елегантен флирт и тъкмо да прерастне 
в нещо по-определено, когато...

Накратко: домакинята-покровителка, която така безкористно вчера-за-
вчера го е довела в „покоите си“, изоставяйки го за да довърши веселбата си с 
„ония италианци“ през един от антрактите си, изненадващо прелита до дома 
си и... какво да види горкото момиче? 

Заварва същата сцена като онази вчера, от която го е спасила, а сега пък 
трябва да се спасява самата тя:
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Бях избрал плоча с бавни блусове и тъкмо притеглях дамата в прегръдките си /.../ 
когато арлезинката се откъсна неочаквано от мен и в очите ѝ видях истинско изумле-
ние. Преди да се обърна вече знаех, кой ни е сварил в чуждото лозе /.../ на вратата сто-
еше Пепита (собственицата на покоите, ако сте забравили – б.м.) и ни съзерцаваше с 
усмивка, която не вещаеше нищо добро.

Ето така се развива сюжетът. Малко е да се каже, че всичко тече на бързи 
обороти. Живее се в такъв ритъм, че на читателя не става ясно спи ли се изоб-
що и има ли граница между деня и нощта. Това се дължи не толкова на мно-
гото събития, колкото на една несравнима динамика на езика, в който няма и 
сричка нефункционална, да не говорим за потока от асоциации, който накъсва 
действието, без да го забавя, а по-скоро му влива допълнителна енергия. Ако 
се отдадем на анализа тук, ще изпитаме много сладостни моменти, колкото от 
сюжета, повече от невероятните метафори, сравнения, асоциации – ах, асоци-
ациите! 

Да не мислите, че асоциациите ни отвличат в долницата, т. е. в прегръдки-
те на толкова дами, че възбуждат някакви долни страсти или поне, че ни дър-
жат в еротичен захлас? 

Нищо подобно, дами и господа! 
Един интелигентен младеж, от вчера дипломиран историк, беден провин-

циалист, в бурните вълни на живота току-що погребва първата си любов. 

10.

Сюжетът на романа от тук и до края се движи на границата между недо-
пустимото и условно допустимото.

В резюме: след като не си успял с плочите на Дъдли Моор и Барбара Стрей-
зън, нито с кутията Дънхил, нито с бутилката Бяло и черно – лукс в ония вре-
мена – да спечелиш макар за една вечер любимата Мариана, след като си се 
провалил пред приютилата те в родния си дом всеотдайна Пепита, заварила 
те малко по-късно в любовна прегръдка с първата ѝ приятелка, какво ти оста-
ва, освен да нагазиш в грубата реалност с неумолимата чиновничка по разпре-
деление на млади специалисти и да си хванеш пътя за дълбоката провинция, 
която за щастие не се оказва и глуха, понеже ти е предложено място до морето, 
така че можеш поне да прекараш няколко седмици сред йодни пари и пясъчни 
дюни, преди да застъпиш на поста си на народен учител?..

Дузина срещи с нови лица и две дузини поучителни случки са вплетени в 
тези няколко седмици, между които най-значителната е запознанството с мест-
на девойка с доказани трудови навици, което завършва с предложение за брак, 
осъществен малко по-късно. Между това главният юнак жертвоготовно се тру-
ди, а и успява да даде урок на местен грубиян, малтретиращ семейството си.

Целият този показен водевил на сюжета за разхайтения младеж, провален 
от мераците си и спасен от здравата трудова среда, звучащ като пародия на ти-
повите сюжети на приоритетната литература и същевременно рушащ на всяка 
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стъпка нейните табута, започва да се възприема като сериозен, лирично-коми-
чен, при това увлекателен, роман.

Магия!
Тривиалният сюжет, с тривиален герой, по всички признаци водевилна 

пародия, в процеса на четенето променя своя характер, преобразявайки се в 
елегантен роман, функционален до последната фраза. 

Само една причина може да се съзре в това преображение – действието на 
словото-герой.

Как действа то, можем да наблюдаваме в сюжетостроенето.

11.

Сюжетостроенето на младия прозаик има твърде малко общо с традици-
ята. То не се изгражда по принципа на причинно-следствените връзки, нито 
като постъпателен изглед на някаква наличност. Можем да го провидим като 
близко до монтажа, ако сглобките, които са неизбежни при монтажите не липс-
ват напълно при него.

Да вземем например една безгрижна разходка на героя с попътна почерп-
ка около „Александър Невски“, съвпаднала със спомен за родното му селце, 
отдавна непосещавано и чувството за виновност, което всеки подобен спомен 
събужда. Следва само една къса фраза: „Камбаните отсреща прозвъняваха и 
в това видях божествен проглас да изпълня начаса синовните си задължения. 
Разплатих се и забързах към спирката, обзет от първите приливи на тъга...“ 

Никакви описания на очаквано вземане на багаж, на купуване на билети, 
на настаняване в автобус, на описания на спътника и разни подобни скучно-
тии. „Автобусът влезе в градчето и отляво през прашните стъкла изникнаха 
жълтите, двуетажни блокове на „Монте Карло“ – това бе най-старият квартал 
в селището...“

Яко!
А преди това, т. е. по време на разходката – асоциации и идеи, идеи и асо-

циации, в които се ражда замисъл за филмова комедия с възможен изпълни-
тел „оня мил глупак“ Луи дьо Финес като посредник в продажбата на мебели 
(„почти като моя случай“), който с наличния си талант веднага печели клиенти, 
клиенти, клиенти и докато фирмата процъфтява..., той кротко издъхва в край-
пътна хижа, където признателните собственици го откриват най-сетне.“

„А ето и черквата, където ще се отслужи тържествената литургия“ – ка-
зах си, когато стигнах площада“ – ефектно завършва разказвачът, стигайки до 
„Александър Невски“.

Пием за разхлаждане една мента и пак ни налитат спомени за родните 
къщи, вкупом с вините за напускането им, за което вече стана дума. Веднага 
след ментата (и този път вероятно от нея) – асоциации, асоциации и идеи, меж-
ду които (нали сме историци) един елемент от битката с галите, онзи, когато ге-
роичният Касий Сцева загубва шлема си. (Асоциация по сходство – нали и ние 
преживяваме поражението си при Мариана с паднал шлем.) 
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А докато всичко това става: „Автобусът влезе в градчето...“
Ето така се пише висока проза – елегантна двузначност и нито секунда от-

дадена на скуката!

12.

Именно асоциациите, сами изглеждащи отклонения, изрязват всичко из-
лишно, обстоятелствено-постъпателно, причинно-следствено, хронологиче-
ски-обосноваващо, представящо се като пластично, бидейки всъщност на-
тюрмортно. Асоциациите скъсяват времето, преодоляват пространството, 
изсмукват обстоятелствеността, произтичаща от наличностите и предлагат 
мисловен пейзаж – пейзаж на мислите и въображението, в който царува иро-
нията и тя е като вар, като цимент в градежа; споява всичко в неръкотворен 
зид. 

В „Неандерталецо мой“ иронията не е похват, не е стил. Тя е светоглед, оп-
тиката, през която се вижда светът, включително и светът в себе си. Неверо-
ятно е, че автор на две книги в третата постига такава плътност, в която не се 
забелязват никакви шупли, но романът е налице – при това е преживял най-
малко две издания и най-важно, спокойно би бил четен и днес, независимо от 
променените условия, в които конфликът на героя се е демодирал, защото ав-
томатично би се решил през терминал две. 

Цялата тази невероятна плътност, която прави романа жив и днес с при-
лежащата му ирония, единствено може да бъде обяснена с асоциативната му 
природа. Да добавям ли сега дълбоки мисли за технологията на синтетична-
та проза, в която в малко текст действието се прехвърля от пространство в 
пространство, спестявайки маса обяснителни епизоди и как тази процедура, 
изхвърляйки нефункционалните наративни ядра изгражда нова наративна ти-
пология?

Нека ги спестя, но не е за пестене генезисът на иронията като светоглед, 
изворът ѝ така да се каже – най-обилният и извор в този роман, а както ще ви-
дим и в цялата проза на Гамена. 

Той е в гаврата, в гавренето. Защото Гамена не от невъзпитание, а по си-
лата на една дълбока своя вътрешна нагласа, съвсем по гаменски се гаври, пре-
обръща значенията, изменя смисъла на най-устойчивите представи, на втвър-
дени и потвърдени от историята понятия, да не говорим за клишетата, които 
ги изграждат. 

И всичко това не теоретично, т. е. в разсъждения, а в живи истории и случ-
ки. 

Ето например как в пет изречения се създава и разрушава картинката на 
първото в живота влюбване и разлюбване с поглед:

Чешки инженер живее със семейството си в малко българско градче, къ-
дето се строи електроцентрала.
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Ние всички бяхме влюбени в дъщерята. За да привлечем височайшето ѝ 
внимание, чупехме наоколо каквото ни падне, удушвахме котки с телени примки, 
катерехме се чак до покривите по водосточните тръби. А когато тя излизаше на 
балкона да сресва копринените си коси, ние я посрещахме с облаци от дим, дър-
пахме със стръв цигарите, за да ѝ дадем да разбере, че в никакъв случай не сме от 
лесните.

Един ден тя обаче се показа на балкона с паничка в чародейната си ръка и 
като почака да се съберем отдолу, бръкна в съдината и хвърли шепа монети... Ние 
останахме за миг в колебание, после наследствената бедност надделя над любо-
вта и честолюбието и се нахвърляхме в тревата, а високо над нас малката русоко-
са сеячка пръскаше монетите от панчката и се смееше; Петер Немцел и съпругата 
му също се смееха.

Иронията у Янко Станоев в най-дълбоката си генетична точка се заражда 
от едно мислене в относителни понятия, което потиска всички други възмож-
ности за осмисляне на света. Съзнанието за относителността на всичко, наред 
с едно силно въображение, развихрящо се не във фантазно досътворяване на 
нещата, а в овладяването им в съществуващия им вид, но чрез метафорите и 
метонимиите – това са потайностите на неговия талант и това обяснява защо 
всичко написано от него е най-автентично, когато открито лежи върху прежи-
вяността. То трябва да ни обясни и защо не малкото му на брой книги никога 
не излизат от кръга на личната преживяност, както и повторителността на мо-
тиви и сюжети в тях. Той е толкова неповторим в интерпретацията, колкото е 
ограничен във фабулността.

Иронията в „Неандерталецо мой“ е всичко друго, но не и онова остроу-
мие, което се поражда от сходства или несходства, или пък от внезапна пре-
вратност в ситуацията, т.е от нещо външно.

Иронията у Станоев е интонация на мисълта, т. е. на словото, което я из-
разява:

... Че какво разпределение е това, питам аз – ядосах се изведнъж – да накис-
ват винаги едни и същи хора? Що за подбор, що за селекция ни сервират в тия 
мъдри списъци? Че ние да не сме коне, хванати в прерията, дявол да го вземе?

– Не ми крещете – каза спокойно жената.
– Извинете – отдъхнах си от свещения гняв на ограбения.

Всъщност единичното трудно може да илюстрира принципа, който вли-
за в ролята си именно в повторителността. Но умението на този Станоев е да 
бъде неповторим в повторителността. Гейзери от сравнения и метонимии най-
често се изливат в речта и най-определено в ремарките, придавайки на смисъ-
ла условност, която, ако не предизвика усмивка, възбужда наслада и постоянно 
държи вниманието будно.

Именно тази условност, приета с усмивка или наслада, прави възможна 
невъзможната иначе директна атака на „Наредба-та за разпределение на млади 
специалисти“. И понеже романът не изобилства, а просто лежи върху такива 
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сблъсъци с наредби, алинеи и букви, в целостта си той се оказва една пледоа-
рия срещу държавния ред.

Естествено, че няма да го награждават.
Но не могат и да го забранят.

13.

„Неандерталецо мой“ е броеница от безброй такива истории, навързани 
без особена последователност и причинност и толкова чужда на идейната ро-
манистика от 70-те, че броеницата, неприемлива в моралната си разпуснатост, 
би останала да прашясва в редакционните чекмеджета, ако пикантните ѝ ис-
торийки не се гълтаха леко, подобно на пуканки и ако тази лекота в процеса на 
четенето не се утаяваше в битката на един млад човек, лишен от човешките си 
права в най-елементарния им вид, например да се е случило да се родиш в го-
лям град и да си живееш, колкото си искаш в него, вместо да е роден в едно сел-
це и да не можеш да упражняваш там професията си като току-що дипломиран 
историк в средно училище. 

Държавата в своята грижовност е посегнала на правото му на избор на 
местожителство и именно тук, в тоя низов проблем, се начева драмата, пред-
ставяна находчиво като мелодрама и именно така успяваща да излъже не само 
държавата, но и бдителните редактори в бойките редакции, отстояващи „духа 
на Девня“. Този дребен проблем, легнал в темелите на един маскиран като ме-
лодрама роман, преиздаден днес би звучал гротескно, но би бил също толкова 
актуален, ако не и зловещо актуален за обикновената човешка съдба. Защото 
същата тая свръхгрижлива държава, която пречи на младия човек да реализи-
ра себе си, като сам избере къде да живее, след трийсет години е станала абсо-
лютно безучастна към този подготвен от нея млад специалист и като е закрила 
осем от всеки десет свои училища, му предлага единствено да си избере место-
жителство, в която си иска част на света.

Проблемът „метод – изкуство“ в името на социалната правда май нагазва 
в апорийни дълбини.

14.

Но ние сме тук в сюжетика, която носи проблемите на общество, което 
тогава наричаха зряло социалистическо и ни предстои да видим как един та-
лантлив (не може да се каже по-меко!) млад писател, заравяйки романа си в 
най-всекидневни, низинни проблеми, при най-регламентираните издателски 
практики ще се опита да покаже как всичко това може да се преодолее в едно 
(най-малко двусмислено) повествование, в което най-иронизиран е самият ав-
тор, избрал си ролята на главен герой.

Той е ерудит в целия роман. Това се оправдава чрез историческата му ос-
ведоменост: най-добрите реплики, най-тънките асоциации, най-дълбоките 
размишления за човешката природа така фино, така на място се вплитат в раз-
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каза, че читателят не може да изпита друго, освен едно размекващо удоволст-
вие, което постоянно гали читателския му апетит.

Ако в дебрите на литературзнанието имаше някъде разработена техника-
та на прийомите на удоволствието и то извън утъпканите пътеки на интрига-
та, на внезапната смяна на обстоятелствата, на намесата на неведомото и про-
чие, и прочие познати похвати, то българската проза достойно може да добави 
именно чрез този млад тогава автор и именно чрез неговия първи роман една 
доста добра технология, която, избягвайки тия свещени традиционализми, се 
реализира в иронията.

Но време е вече с ясното съзнание, че не сме изчерпали (което и не е наша 
задача) проблематиката на „Неандерталецо мой“, да преминем към другите ро-
мани на този толкова провокативен автор, за да обозрем впоследствие прино-
сите и заслугите му на литературното поле не само в 70-те години, но ако е въз-
можно и в днешната ни демократична литература.

15.

„Двойникът“ – вторият роман на Янко Станоев, излиза (1985) почти десет 
години след „Неандерталецо мой“. Това е, както и „Неандерталецо мой“, роман 
за всекидневния низов живот при социализма и както и предходния, той е по-
местен в столичните до буквализъм географски реалии – улици, институции, 
заведения. Героят и тук настоява за плътен автобиографизъм, не защото това 
е действителният автобиографизъм на собствения му живот, а защото всичко 
поднесено през неговия говор и очи е плътно в типажа на тогавашното живе-
ене, на порядъка и бита от онези години. Заедно с това „Двойникът“, както и 
„Неандерталецо мой“, но неколкратно по-остро, навлиза в зоната на нетипич-
ното за социалистическия реализъм писане.

Тук хоризонтите на веселяка-герой все повече се стесняват въпреки сякаш 
вродения му непукизъм. Онова, което бе писал десет години по-рано най-про-
зорливият от критиците му (Иван Пауновски за „Неандерталецо мой“), все по-
вече се потвърждава в „Двойникът“: „Призракът на тъга /.../ придружава всич-
ки работи на Я. Станоев, привидно весели“.

Наистина „Двойникът“ на фона на оная шеметна, кипяща от енергия и 
излишък на живот фиеста, с малките поражения и трайни триумфи, не е нито 
весел, нито веселяшки (камо ли пък оптимистичен) роман. Точно обратното; 
този роман е безутешен въпреки наследения и демонстративно отстояван по-
знат непукизъм; това е роман за невъзможността да излезеш от клетката, при 
това, без да се блъскаш във високите ѝ идеологически рамки. 

Героят на „Двойникът“ се бори с живота на най-ниските социални нива: 
бори се с член 64, който разрешава с временно жителство временно да работиш 
в големия град, но не и да живееш в него. Всъщност той разрешава да работиш 
и в големия град, но само на приоритетни социалистически строежи (напр. 
Кремиковци, Софстрой, Главстрой и под.), но не и като журналист примерно, 
за какъвто си учил. 
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Изобщо член 64 е работа само по заместване – не по право. Единствена-
та възможност да излезеш на глава с членовете, алинеите и придружаващите 
ги подзаконови актове е... да си тарикат, както бе назовал още в 30-те години 
Ефрем Каранфилов тая зараждаща се тогава социална прослойка. И най-лес-
ната, най-сигурната, най-безобидната вратичка за пристъпване в „забранения 
град“ е... женитбата, разбира се. Неуспелият с Мариана (истинската първа лю-
бов) Мони от „Неандерталецо мой“ вече Стефан (венценосец, символ на по-
бедител и то с тежката като на виконт, ако не граф, фамилия Бесарбовски) в 
„Двойникът“, без особени усилия завоюва София, но не древната, която не ста-
рее, а дъщерята на надзирател от централния затвор, но бракът му се оказва 
твърде нетраен, а тъстът твърде символичен. 

И какво правим тогава, и какво правят изобщо хилядите други завоева-
тели на древния град? Когато целият свят се урбанизира, по родните си селца 
ли да се завърнат, където пък хич няма никаква работа и хептен за журналист? 
Това му е проблемът на героя, проблемът на романа и дали не, колкото и дре-
бен, и на епохата, иначе разделена на лагери с железни завеси.

Разбира се, има решение – би могъл да отиде да работи на голям социалис-
тически строеж, където работната ръка винаги не достига – ето Кремиковци. 

Но той бил искал работа... журналистическа.

16.

Както се вижда, сюжетната схема на „Двойникът“ е сгрешена още в нача-
лото. При пещите на Кремиковци това би могло да бъде роман от типа на „Как 
се каляваше стоманата“, но вместо при стоманата, този Бесарбовски тръгва да 
се надхитря с държавата и ето какво му се случва в кратце.

Останал без подслон след бягството от дома на Надзирателя, той отново е 
в челен сблъсък с членове, алинеи и временни наредби за софийското жител-
ство. Оттук нататък му предстои да живее като бродяга, което не че му е ново, 
но... студ, мраз – дърво и камък се пукат... 

С един куфар лични вещи, напуснал къщата на любимата София и на 
баща ѝ Надзирателя, героят се сеща, че има познат, който живее в центъра, при 
това в самостоятелна гарсониера. И ето го – тръгва, а докато пътува, ни разказ-
ва историята на запознаството си с този, при когото отива: някое си лято, ня-
кое си моренце, танци-манци и те двамата с този авер нещо като гларуси – две 
германки и прочее. А този после идва в София и за две ли, три ли години си 
урежда живота по-добре от старото куче, което някога му е показало пътя; – 
вече живее в гарсониера. Нищо, сега ще му припомним дълговете пък само да 
се опита да клинчи.

Но на полуотворената врата го посреща непознат: „разполовен на две от 
вратата и изтръгнал с любопитство тънкия си врат, приличащ на стар напар-
фюмиран врабец, който се озърта да клъвне нещо“.

Този напарфюмиран врабец се оказва след малко гузен любовник, заварен 
в неподходящ момент, а нашият юнак премръзнал, оставя куфара и излиза на 
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улицата да мръзне в очакване на собственика, преотдаващ така великодушно 
квартирата си на нуждаещи се тайни любовници.

Както и да е, докато чака в студа, ни е разказана още една история за при-
ятел, с когото са живели на улицата отсреща, но още навремето той се оженил, 
заминал на екскурзия и сега разнасял пакети в някаква нюйоркска поща.

Както и да е, връща се Джони, така се казва приятелчето от гларусните го-
дини и го приютява естествено. 

И тук за момент можем да оставим сюжетостроенето, за да се обърнем 
към главния герой – сиреч езика, както е казвал Бахтин, – оня поливалентен, 
лукаво-играещ език, който не описва, а прониква и преобръща, за да видим как 
той прави тайното явно и посредством иронията оставя човека гол не само в 
преносния, но и в буквалния смисъл:

– Всъщност това е някакво разрешение – склони да каже Джони. – Щом е за 
едното преспиване. /.../

 – Бъди спокоен – рекох, няма и да усетят, че някой друг се търкаля в леглото 
им. Освен това дето е на мене, не нося почти нищо. Само за ей този костюм ако се 
намери някъде място – станах да разтворя куфара – ще бъде добре. /.../

 – О, че ти си имал много шик дрешка, бе! Я да я видя. /.../ Да, наистина е от 
класа... Кога си го правил? 

– Ами няма и година – отвърнах с приятно смущение. – Ших го за сватба-
та, но тя така и не стана. И оттогава да съм го слагал само веднъж или два пъти...

– То си личи – рече Джони и наложи костюма на тялото си, заел изпънатата 
поза на манекен. – Добре ли ми стои?

– Доста добре – отвърнах искрено. – Отваря те.
– Да, знам, вишневият цвят винаги ми е отивал.
Разговаряхме като някакви превзети дами, срещнали се в моден салон.
– Открай време си мисля за една такава дреха. /.../ Какво да ти кажа – изпре-

варил си ме. Чувствам се ограбен.
– Че вземи я тогава – предложих неочаквано и за себе си. Подхвърлих го 

колкото за приличие, защото Джони бе с моя ръст, но значително по-едър в хан-
ша и едва ли щеше да се побере в панталона. А и не съм от племето на ескимосите 
за които е въпрос на чест да си подаряват вещите, харесани от техния гост. Гостът 
все пак бях аз, а не Джони. Но той възприе думите ми буквално и докато се усетя, 
вече бе хвърлил блейзера и надянал моя нещастен костюм. И просто да не повяр-
ваш – побра се. /.../ Боже мили, влезе – проплака сърцето ми. – Стана му!

– Ей, като че е шит за мене, така ми ляга – достигна като в просъница до слу-
ха ми щастливият глас на Джони. /.../ Е, благодаря, голяма услуга ми направи, бра-
товчеде! – ръгна ме той игриво в ребрата. /.../

– Радвам се, че мога да ти помогна с нещо – отвърнах като замаян. Все още 
не ми се вярваше, че е възможно да бъда съблечен по такъв разбойнически на-
чин. /.../ Чак когато Джони сне костюма и го окачи грижливо в гардероба, се усе-
тих, че бе вече късно – бях ограбен. Подхлъзнат. Изигран надве-натри и изпратен 
за зелен хайвер. Така ми прималя, че коленете ми се разхлабиха и се свлякох като 
празен чувал на стола.
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Така и се разполага езикът в повествованието на Станоев – ту описва, ту 
задълбава в подсъзнанието, където вероятно поникват чувствата, още неосъз-
нати. И докато пред нас в рамките на минута разговор шестват като на парад 
гостоприемството, благодарността, наглостта, себелюбието и кой знае, колко 
още човешки добродетели и мерзости, изразени в езика по емблематичен за це-
лия роман начин, благодарният гост се е оказал пак посредством този език гол 
и в преносния, и в буквалния смисъл. 

Две в едно, както се казва днес – всичко е две в едно при Станоев.
Така тече и сюжетът, така тече през целия роман, съвсем не като жребец, 

пуснат на воля, както авторът ни се хвали чак в следващия си роман, а по-ско-
ро като в „Приключенията на добрия войник Швейк през световната война“.

Но кое е забележителното? Във всичките тия случайности например съв-
сем случайната среща с гузния любовник се оказва решителна в края на рома-
на, както се оказва важна (функционална на езика на поетиката) и срещата с 
този Джони в една или друга степен.

Пак две в едно!
И докато създава впечатление, че бъбри, че разказва през устата на героя 

си за всичко, което му хрумне, Станоев всъщност бродира романа си дума по 
дума. Наративната му стратегия да разтвори пред читателя низовия живот на 
социалистическото време се оказва най-добре работеща, когато заснема като 
камера всичко попътно, преди да се фокусира върху главната история. Но точ-
но попътното, поднасяно така сладостно бъбриво, непрекъснато ще ни изне-
надва, оказвайки се фокус на самата тази главна история, т. е. животът и при-
ключенията на този Стефан Бесарбовски – главния юнак.

Като при Швейк, само че български.
Всъщност фокус върху главната история изобщо няма; главното в сюжет-

ния градеж е случващото се с героя, но то е така вплетено във всичко случващо 
се, че незабележимо сглобява пъзела на всекидневното живеене и то също така 
незабележимо се разграничава от онзи образ за него, който представят журна-
листиката и официалната литература в онова много официално социалисти-
ческо време.

17.

Съвсем не случайно повтарям тук определението „незабележимо“. Мисля, 
че в него се съдържа техниката – умението, с една дума майсторлъка на Ста-
ноев не само в „Двойникът“, а изобщо в белетристиката му. Защото не самото 
сюжетостроене в принципа на асоциацията, а самата му плът – начинът на раз-
казването – са основата на „незабележимостта“ на това, че се разказват непоз-
волени неща по един позволяващ го начин.

Именно в това е, макар и не най-важното, но ефектно и резултатно откри-
тие на този Станоев.

Непозволено е да се фокусира изцяло едно повествование върху живота 
на оня слой от обществото, който само привидно споделя официалните цен-
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ности, докато живее в свои собствени – егоистични и неморални. А такива са 
почти всички лица, с които си има работа главният юнак в рамките на сюжета 
от бягството от дома на съпругата си до затвора, в който приключва действие-
то: Джони – наемодателят му, полковникът-любовник, тъстът-надзирател, ха-
зайката-архитектша, подкупните военни в комендантството, строгият счето-
водител, застъпващ бакшиша – изобщо социалистическият човек от средната 
класа, средата, в която се движи амбицираният да успее в живота Бесарбовски.

Непозволено е главният персонаж до такава степен да е скъсал връзка-
та си с обществото, че да не срещне или поне да не чувства липсата от такава 
отрезвяваща среща, какъвто и да е резултатът от нея. Тя е задължителна във 
възпитателния роман на господстващия код. Сякаш светът на положителни-
те хора се е свършил и той се движи в един кръг от тарикати – да не би цялото 
наше общество да е общество на тарикати?

Непозволено е изобщо да се пише така на някакъв жаргон, едва ли не, да 
се казва едно – да се разбира друго и в целия роман „със значителна художест-
вена убедителност“ да се изобразява герой „когото трябва да причислим като 
социално явление към групата на „частните случаи“. (Антон Бояджиев, Друго-
то лице на безгрижието, П-к, г. 1986, с. 165).

А всичко това вкупом задава твърде сериозни (представени като досадни) 
грижи на социалистическата ни критика. 

Тук ще ги представим в един възможно сбит план, за да ги разгънем по-
широко в плътна картина, след като прочетем и другите романи на този Ста-
ноев.

18.

Ако забелязахте, рецензентът Бояджиев в мерите на господстващия код е 
казал в една фраза две несъвместими истини. Като отрича социалната значи-
мост на персонажите, той говори за значителна художествена убедителност на 
романа. Нима е възможна, та да бъде и допустима „значителна художествена 
убедителност“ без значителна „социална значимост“?

Нечувано!
Като говори за литература, не отрича ли той най-голямата ценност на со-

циалистическата литература?
И как извилисто като омаловажава липсите – изтъква качества!
Този двойнствен език е езикът на всички почтени критици, които са пи-

сали някога за романите на Станоев. Всички са някак стреснати; харесват, но 
всъщност не одобряват и постоянно се гарантират. Дали пък причината за та-
къв език на рецензиите не е самият език на романа? Един велик писател от ран-
га на Пруст и Джойс, някъде след Пруст и преди Джойс – Роберт Музил, в ро-
мана си „Човекът без качества“ пише, че „двойнствен език означава двойнствен 
живот“. Въпросът в нашия частен случай е чий живот: на автора, на рецензен-
тите или на цялото общество е предизвикал тоя повсеместен двойствен език?
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А за „Неандерталецо мой“ пишат много и от различни поколения крити-
ци: от Яко Молхов, Любен Георгиев, Иван Пауновски до Румяна Узунова, Ми-
хаил Неделчев, Марияна Тодорова, а ако разширим и с „Двойникът“ – Иван 
Балабанов, Антон Бояджиев, Стефан Влахов-Мицов, без това да означава из-
черпване на списъка.

Историята на възприемането (на рецепцията, де) на романите на Гамена е 
особено показателна не само за наличието на подводни рифове, за падини край 
тях, за тъмнеещи хоризонти, където в предбурна тишина се зараждат заплаши-
телни цунами или вилнеят тайфуни вече току над покрива ни, но и за критиче-
ската (подозрителност ли, предохранителност ли?) къмто тая литература. Факт 
е обаче, че един от най-очевидно добрите стилисти на времето си бе отрупван с 
толкова усъмнения (не, разбира се, заради стила), но за „неизбистреност“ (Ст. 
Влахов-Мицов), за „ изтънели“ и дори „прекъснати“ социални нишки и за „на-
зидателен фойерверк на конформистите“ (Ант. Бояджиев), за „опасно подхлъз-
ване“ (Ив. Балабанов) или например за „половинчатост“ във всичко (Ив. Пау-
новски).

На „Неандерталецо мой“ с почти еротична наслада се изредиха десетки, не 
го пропуснаха и Любен Георгиев (Бичбожий, но не наред) и бай Яко – дойката 
на „Тютюн“. Бичбожий насети в нея „горчив привкус на сладък живот“, а бай 
Яко направо изстена „ах, неандералецо мой!“ Много ми се ще да прибавя към 
тия почитатели на романа и Михаил Неделчев най-вече заради начина, по кой-
то ръси с китката днес, но (вам лъжа, мене – истина) навремето той бе друг, пак 
галантен, но пък и почти единственият (ако не броя себе си и Подигов), който 
прозря в Гамена нещо значително. 

И не само това.
Като опитен критик още тогава след някои тактически забележки, той 

единствен и в прав текст изрича: „най-стойностната книга на годината – „Не-
андерталецо мой“ (П-к, 1977, кн. 10, с. 146).

Е, четири десетилеия по-късно като литературен историк мога да доба-
вя – „не само за годината и не само в периода на презрения соц, а в процесуален 
смисъл, за който тепърва има да говоря – и далеч по-късно особено в днешния 
апофатичен език“.

Литература, реципирана по начина, който описах, в епохата на социалис-
тическия реализъм, никога не можеше да стане официозна литература с всич-
ки високи признания, които ѝ се полагат, но колкото и невероятно и нищо не 
можеше да ѝ попречи да бъде образец на литература. Това може да обясни как 
в рамките на инфантилната проза отначало с Кольо Николов, Станислав Стра-
тиев (които разглеждам на друго място) и с Янко Станоев, Евгени Кузманов, 
Георги Богданов, Красимир Дамянов, та до Виктор Пасков по-късно се появиха 
някои от най-добрите текстове на поколението – една цяла литература, мимо 
всякакви официални постулати.
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И ако наистина днес някой иска да открива алернативни канони в подмо-
лието на официалната литература, той не би намерил най-важните без тия ав-
тори, без някои други, за които имам частни съображения да не споменавам, 
както и без най-добрите от поколението, изразени в други тематични зони и 
други поетики. Тук трябва да добавя и имена като Георги Марковски, Дими-
тър Яръмов, Рашко Сугарев, Христо Калчев, Димо Димовски, отишли си твър-
де рано, но с една или повече достатъчно значими книги, за да знаем какво сме 
загубили от едно поколение, обвинено, че пише „проза, за която не се спори“.

19.

Но нека това избързало заключение изчака реда си в хода на разказа за 
един роман, който вероятно е една от най-добрите му илюстрация и заедно с 
това образец на изкуството да се казват непозволените неща, заплатими с от-
каза от собствен просперитет. И така, какво е отличителното в „Двойникът“ 
от официозната проза в рамките на социалистическия реализъм от типа на 
стандартните, ако не и образцови автори като Гуляшки, Камен Калчев, Фуче-
джиев, та до Радослав Михайлов и Стефан Поптонев и основната кохорта на 
войнстващата естетика? То е толкова забележимо в отсъствието си, че още при 
първото издание на романа в анотационната бележка на обложката редакторът 
най-вероятно се е счел за задължен да напише:

Това е твърде интересно реализиран сатиричен роман, където не 
следва да търсим съвременния герой като конкретна фактура. Положи-
телният герой в случая е безкомпромисната авторова позиция – едновре-
менно на съчувствие и на разобличение. 

Липсата на положителен герой в литературата на социалистическия реа-
лизъм означава ли литература на социалистическия реализъм? 

Така би бил поставен въпросът, ако такъв казус възникне в 50-те и 60-
те години. В 70-те и 80-те явно проблемът се пренася в обяснителен режим 
на най-видното място на книгата. В постсоциалистическия период акцентът 
трябва да бъде още веднъж променен: съчувствие към кого, разобличение на 
какво?

И за целта трябва отново да се обърнем към сюжета макар и не заради сю-
жетостроенето, за което предварително можем да кажем, че не е и необходимо, 
тъй като не се отличава с нищо от принципите и фигурите, които извлякохме 
от предходния роман. 

Сюжетът на „Двойникът“ може да се изчерпи в две-три събития, ако се 
уговорим, че по начина на композиционния градеж на „Неандерталецо мой“ 
към тях се нанижат двайсет или тридесет асоциативни. И понеже вече сме про-
следили битието на главния юнак от напускането дома на Надзирателя и до 
приютяването му от приятеля Джони, който само с думи съблича костюма от 
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гърба му, сега остава да видим как живее един бездомник, напуснал и послед-
ния си временен приют в негостоприемната София.

Намира си квартира естествено в едно мазе на една богата архитектска 
къща. Удобството на мазето е близостта му до сградата на радиото с дребните 
хонорари, на което разчита за хляба и бирата, а неудобството е влагата, която 
пълзи от стените, толкова обилна, че постоянно се чувства като изкъпан.

И тук (не че са го напускали изобщо) като порой се отпушват несполу-
ките му: отнемат му служебната карта за достъп до радиото като нещатен съ-
трудник, окончателно става ясно, че съпругата му избира развода пред въз-
можността отново да да заживеят дружно, а поради непоносимата влага му се 
налага да напусне мазето и да спи по гари и влакове. 

Но да не си помислите при тая трагика, че всичко това е разказано с дра-
матизъм, през насълзени очи или нещо подобно! Нито една сълза, нито една 
въздишка – бойният кон продължава напред през канонадата на боя в очакване 
да изгрее и неговата звезда, понеже законът, ако не случайността, повеляват, че 
след един милион нещастия не може да не последва един поне щастлив изход. 

Щастливият изход го навестява като щастливо хрумване: сеща се за онзи 
врабец – ненаситният любовник от гарсониерата на Джони, с когото макар и за 
малко са били нещо като съквартиранти.

Полковникът по сведения, конфиденциално споделени от Джони, е „ва-
жна клечка“ във важно военно списание. Кой друг би бил по-подходящ да оси-
гури работа на един безработен журналист? И не щеш ли, излиза, че един без-
работен журналист е по-необходим на един полковник и заместник-главен 
редактор, отколкото редакторът-полковник на безработния журналист. Оттук 
нататък сюжетът галопира с такава бързина, че читателят забравя, че чете со-
циално-психологически роман за нашата социалистическа съвременност и се 
пренася в своето детство сред приключенските романи на Майн Рид, Робърт 
Луис Стивънсън, например, или Емилио Салгари, които се четат на един дъх. 
Защото се оказва, че полковникът отдавна търси журналист, когото да коман-
дирова в дисциплинарните роти да надникне там отвътре сред престъпилите 
устава и да опише после картинно не само поучителните им съдби, но и по-
мислите им. Тъкмо работа за нашия човек – юнак при юнаци – и след всички 
предохранителни мерки – ето го щастливия Стефан Бесарбовски сред тия не-
щастници.

Такава е фабулата на втория роман на Янко Станоев – роман, който жа-
нрово клони към социалистически възпитателен роман, и то за бранителите на 
родната земя, момчетата от първата линия. По напрегнатост и драматизъм тоя 
сюжет многократно надминава дори „духа на Девня“.

Хитро замислено. 
Изплъзва се от подозренията, че пак пише за един несретник сред социа-

листическата младеж, за един тип, който не върви по законите, а срещу тях, не-
способен да намери своето място сред строителите на новия живот и новото 
общество. 
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Но Гамена не може освен да изненадва непрекъснато по гаменски читате-
лите си.

Стефан Бесарбовски, поел ролята на двойник, приел като своя легенда 
истинската история на един пианист, осъден за бягство от казармата, започва 
своята кариера на журналист под прикритие, до такава степен вживян в себе 
си, че скоро забравя легендата си и започва да действа според собствените си 
инстинкти.

Авантюристичната му природа заработва на най-високи обороти, когато 
се среща с чакащ присъдата си моряк, който му изповядва, че се готви за бяг-
ство, и то не само бягство от ареста, а и от страната с мечта да отплува в южни-
те морета, и на някой остров да си отвори кръчмичка за морски вълци с бъл-
гарин-музикант. Сделката е сключена почти за минути, бягството от ареста е 
осъществено за дни, а после във вила край морето се изчаква подходящото 
време, за да се прекоси и границата. 

Хващат го, разбира се, но не следва нито разкаяние, нито готовност за съ-
трудничество и оттук до затвора остава само четенето на присъдата. Социа-
листическият възпитателен роман не завършва по правилата и съвсем не по 
правилата на Робърт Луис Стивънсън, където честта е над закона, но не и про-
тив закона. Оттук до бележката на корицата на романа, че „това е твърде инте-
ресно реализиран сатиричен роман, където не следва да търсим съвременния 
герой като конкретна фактура“, можем да прочетем цялата история на над-
лъгването между изискванията на метода и резултатите на конкретния текст, 
участващ в конкурс за роман на съвременна тема, спечелил този конкурс.

Но цената на „Двойникът“, както и на „Неандералецо мой“, е над конк-
ретиката на сюжета, свидетелстващ на първо място истинските съотношения 
между метод и художествен резултат в литературата на соца, както я именуват 
специалистите. Цената на тези романи в литературно-исторически аспект е в 
много по-високи измерения от фабулно-сюжетните находки и инвенции; тя е 
в тяхната, да я наречем априорно така – процесуална функция, за която пред-
стои да говорим.

20.

Преди обаче да завършим разказа си за романите на Янко Станоев, нека 
кажем няколко думи и за третия му и засега последен роман – „Блудния син“. 
„Блудния син“ (1992) е издаден седем години след втория („Двойникът“) и 
всъщност е негово сюжетно продължение, писано и появило се в нова и неиз-
бистрена политическа конюктура. Този роман е прекалено бистър за поетиката 
на автора си, но не и за инвенциите му, защото разчита на усвоеното до степен, 
че го използва като собствен копи-пейст. 

Сюжетно романът тръгва оттам, където свършва „Двойникът“ – попада-
нето в затвора на героя Стефан Бесарбовски, който под ново име пак Стефан, 
но вече Габровски след като отлежава-отработва присъдата си излиза на сво-
бода с единствената цел и надежда най-сетне да напише книгата на живота си. 
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„За дните, прекарани зад решетката, не ми се ще и да си припомням. Пък и не 
виждам нищо интересно в тях – приличаха си като близнаци и не предлагаха 
някакъв просторен и развлекателен сюжет, който да се разгърне в един стро-
ен и завършен разказ“ – предупреждава ни авторът още на първата страница 
и докрай удържа на думата си, ако изключим някои функционални реминис-
ценции и преди всичко сбитото изложение на отношенията си със заворниче-
ския надзирател – неговият бивш тъст и неочакван защитник от нечистоплъ-
ните домогвания на най-бруталните му съкилийници. Така или иначе, излязъл 
неопетнен и с една малка сума пари, бъдещият писател Габровски се впуска в 
живота, избикаляйки грижливо, както местата, така и контактите с всички, с 
които е имал такива преди осъждането си.

Но не може да избиколи пътеките, по които животът му е текъл до идва-
нето в големия град, където го води Растиняковската му мечта и където вместо 
нея се случват крушенията му. 

И така, като се запасява с всичко необходимо за писане, обновява затвор-
ническия си гардероб и наема евтин хотел, препатилия кандидат-писател от-
почва романа си. Всъщност романът му сюжетно не е нищо друго освен битието 
на „Двойникът“ – същите сблъсъци със системата заради липса на жителство, 
заради тунеядство, т.е заради това, че не започва работа, същите приключения 
с жени, които го приютяват и изоставят, същият изобщо затворен кръг, който 
в миналия роман го е отвел в затвора. Непрекъснато бягайки от милиционе-
ри, от домоуправители, от квартални отговорници и от собствената си сянка, в 
края на романа той е намерил приют почти като партизанин в отдавна изоста-
вената воденичка на дядо си, край родното си село, където размисля:

Воденицата е замлъкнала отдавна, но той ще смели зърното, изкласило в ду-
шата му, за да нахрани гладните, а със сълзите си жадните. Защото понякога на-
истина плаче. Нощем в тишината. За себе си – за целия си съсипан живот. /.../ Сте-
фан Габровски наистина не върши нищо лошо – просто той пише книгата на своя 
живот. И може наистина да я напише един ден. Кой знае...

И това е последната му надежда.
Книгата е написана и издадена, но вече е 1992 година. Със същата вити-

евато-лукава стилистика, със същите пародийни интонации към овластени и 
волнонаемни шмекери и кротко пребиваващи граждани, незабелязващи нико-
го освен себе си, и лъстиво разнасящи плъта си красавици, романът на Стефан 
Габровски няма да съблазни никого. Поставен редом с останалите два, той не 
заслужава внимание поради две причини. Първо, като поетика и дори само в 
техническите си сръчности, романът не носи нищо ново. Нищо ново не носи и 
неговата сюжетика, а и с двете току-що споменати липси, той е по-скоро асин-
хронен, отколкото знаков за новото време.

Дошло е времето на закъснелия и затова тичащ постмодерн, пред който 
всички е причинено от собствените му недостатъци. Самата съпоставка спря-
мо изящната, уроци са забравени и с който всичко започва отново. Заглъхва-
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нето на „Блудния син“ не е префинена проза на „Неандерталецо мой“ и в една 
леко смекчена степен с „Двойникът“, прави романа несъстоятелен. Отделно 
това, че с копираната си стилистика и с буквално заетите от „Двойникът“ ге-
рои и сцени, той издава непреодолима умора, навява усещания за вялост и из-
черпаност. Вълшебният извор на метонимиите и метафорите е вече пресъхнал. 
В хаоса на новия, разюздан и тенденциозно огрубяван, бравурен и сензационен 
език фините алюзии, галантният израз, дълбоките сонди в душевността, как-
то и бликащите фонтани на ирониите и особено на самоирониите, нямат вече 
място.

21.

Янко Станоев в качеството си на автор е частен случай в българската лите-
ратура. Обичайно за нея е зрелите романи на автори като Талев, Емилиян Ста-
нев, Павел Вежинов да са късните им романи, Янко Станоев започна с най-ху-
бавия си роман в сянката, на който са малкото му следващи опити. 

Вероятно така е и трябвало да бъде, защото „Неандерталецо мой“ е по-
скоро поема, както е поема и „Мъртви души“ на Гогол, оказала се невъзможна 
в продължението си.

И ето че тук най-после след толкова разсъждения и онагледяващите ги 
цитати, след разкритите принципи на сюжетостроенето в асоциации, след иро-
нията в слово превърнало се в герой на самото себе си и след последствията за 
метода, така методично отстояващ постулатите си, дойде му и времето на оно-
ва съществено, което бе обещано в началото. Там не бе възможно да го изре-
чем, защото така изречено би било постулат, би било аксиома, би било истина, 
основана на вяра и затова неоспорима. 

Можем да започнем така.

Над всичко и в резултат на един ирационален усет, какъвто притежават 
само талантливите хора, пишейки първия си роман, този Станоев е преду-
сетил, че му е необходим друг – различен от всеобщо употребимия език и е 
хвърлил всичките си усилия в изобретяването му. Този език притежава една 
защитна обвивка, която на пръв поглед го представя като език на ниското, на 
уличното, на тарикатското, така да се каже. Младият автор, който успява да 
създаде еротична атмосфера, без да употреби нито една еротична дума и без 
да представи нито една еротична сцена на върха на мощта си, без съмнение 
е бил в състояние да изчисти тоя жаргонен нюанс. Но в същата степен у него 
се е задействал усетът по-скоро, отколкото рациото, за да съзнае, че в нестан-
дартния роман, този жаргон е своеобразна защита срещу идеологическите ди-
оптри. По-безопасно е обвинение в жаргонност, отколкото съзрени без него 
политически грехове, в каквито лесно биха могли да се привидят сцените с над-
лъгването с милицията по квартирния въпрос или например след затвора при-
нудителното започване на работа.

Симеон Янев • Един гамен във високата литература



алманах • Ϛвета гора • 2016 297

Езикът на „Неандерталецо мой“ и после на „Двойникът“ е език, забранил 
си и забравил всяка категоричност, приел за свое верую, че нищо не е постоян-
но и окончателно истинно поради и което постоянно и едновременно всичко 
разказано с него е все така „малко весело, когато е тъжно“.

И поради същата причина, както пояснява Пауновски, няма и как да не 
бъдеш ту малко Моцарт, ту „скитник празен“, я малко хитрец, я малко Дон Ки-
хот и винаги на границата между зло и добро. С ерудицията и образованост-
та си, макар и повече в негативна посока, Пауновски е описал, без да го про-
види в същността му, един особено важен, предстоящ процес в литературния 
език – смяната на катафатичното с апофатичното слово по терминологията на 
Аристотел. Това е процес валиден за цялата литература, въпреки и независимо 
от метода. След дългата стерилност, наложена от периода на преформатиране-
то ѝ в постулатите на новия реализъм, от началото на 60-те започва едно бав-
но разоковаване на езика и на възвръщане на правата му да гребе отначало от 
всекидневната реч, а по-сетне и от групови и съсловни езици. Това състояние 
е за първи път провидяно и описано от Цветан Стоянов в знаменитата му във 
времето си студия „Невидимия салон“ (1961), но неговото развитие и още по-
вече продължението на процеса след 1989 г. до катастрофичната доминация на 
апофатичното слово още чакат своя изследовател. Така или иначе става въпрос 
за изключително важен и продължителен процес, в който лиературата живее и 
който е израз на умора от стопроцентовото истинно слово, каквото е словото 
на епичните романи.

Този процес изтиква на преден план и постепенно превръща в домини-
ращо уклончивото, некатегорично, условно истинно, апофатично слово – на-
кратко софистичното слово. Платон и Аристотел и особено Платон в диало-
зите си надълго и нашироко се занимава с него, за да разкрие природата му на 
играещо слово, способно да добие много зловещ отблясък, когато в определени 
епохи успее напълно да изтика от литературата (а и от разговорния и полити-
чески език) катафатичното слово – словото на безусловната истина.

Днес това слово е фаворизирано в така наречената политическа коректост.
Янко Станоев има особена (процесуална) заслуга, не толкова за налагане-

то му (за това бяха необходими нови политически условия, каквито настъпиха 
чак след 1989 г.), колкото за разкриването в ефектността и блясъка му на играе-
що със смислите, апофатично слово. В този смисъл и без ирония той е записал 
името си в българската литературна история, стига тя да не бъде прекъсната, 
както е вече прорицано от неолибералните литературни месии.

Като го моделира в своите битовизирани и автобиографизирани сюжети, 
Янко Станоев намира може би единствения наличен процеп, в който може да 
се постигне неутралност към идеологическата догма, за да се разгъне пълно-
ценно този вид реч и да подейства оздравително на цялата млада тогава проза. 
Особено ясно е изразено това в границите на инфантилната проза у някои ав-
тори, негови последователи от неговото поколение: Росен Босев, Божидар То-
мов, Николай Стоянов, Валентин Пламенов, да не говорим за многобройните 
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и епизодични епигони. В собствената му проза (тук включвам вече и най-спо-
лучливите от разказите и новелите му) посредством развитата си пластична 
култура и перманентна относителност на мисълта, най-вече в „Неандерталецо 
мой“, той постига един изчистен образец на (нека го наречем така) „висока ли-
тература на низината“.

На низината в смисъл: самолишилата се от официозност и престижност 
наративност, на сниженото до всекидневност живеене, на човешкото същест-
вуване заради самото съществуване. 

И чрез всичко това на относителността на живота във весело-трагичния 
му кипеж срещу безалтернативния героизъм в името на една все по-отдалеча-
ваща се утопия.

Този начин на писане имаше силата на алтернативен канон в рамките на 
инфантилната проза – нейната най-ярка и привлекателна реплика – своеобраз-
на високост в полите на официално високото. 

Да я опише в един съответстващ на битуването и несъответстващ на са-
мосъзнанието и план, е последна задача на настоящия текст.

22.

Високата литература при соца за разлика от днес не бе тая, при която ав-
торите и можеха да се видят в сутрешните блокове за културни новини в дъл-
ги интервюта с водещите, нито пък във вечерните емисии на най-популярни-
те предавания. „Салоните“, където авторите на висока литература обикновено 
можеха да се срещнат в 70-те – 80-те години в София бяха кръчмичката „Ви-
динска среща“, „Журналистите“ на Графа, кафето „Шапките“ на „Славейков“, 
„Покойниците“ на „Раковски“ и, разбира се, „Сивото поточе“ на „Ангел Кън-
чев“, ако намериш някой с карта да те вкара под носа на цербера на вратата. Във 
всеки провинциален град имаше по едно-две (в големите и повече) такива за-
ведения, където сред винени пари и облаци дим се говореше за литература, не 
непременно висока, но в никакъв случай за тази на Димитър Методиев и Ан-
гел Тодоров.

Други такива места, но за начеващи автори и в един малко по-ранен пе-
риод бяха студентските „Грозда“ и „Дълбок зимник“ на „Орлов мост“ и през 
тях като през университет преминаваха всички, които десет години по-късно 
можеха да се видят, както в посочените по-горе, така и в „Астория“ на „Руски“, 
бара на разрушения днес хотел „София“ на паметник „Левски“, но аз не съм 
автентичен свидетел за вторите. Голямата хитрост на Гамена бе, че имаше дос-
тъп и в двете посоки и даже, както свидетелства Спиридонов, бил „украшение-
то на масата на Георги Джагаров“, където „не става дума за това да бъдеш шут 
или нещо подобно, а да владееш маса с насядали край нея талантливи хора, да 
ги превъзхождаш в тия мигове, да разкриваш талант в блясък и неочакваност, 
така че да ти завиждат“. 

Не знам, не знам дали точно така е било, но така говорят преките свиде-
тели на епохата, както и днешните менстриймни, а що се отнася до непреките, 
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всеки може да потвърди, че въпросното украшение въпреки „таланта и блясъ-
ка“ на високата маса не направи никога нито висока, нито ниска кариера, но из-
даваше книги, които се продаваха „под рафта“ и свършваха за седмица-две след 
излизането си. При това тиражите им бяха по 10–15 пъти по-високи от тези 
на днешните рекордьори по продажби. Например тиражът на „Неандерталецо 
мой“ е 15100 бройки, на „Двойникът“ при първото ѝ издание – 18137, а на не-
взрачната му чирашка работа „Домашни истории“ – 8113.

И като говорим за висока литература при соца, да не забравяме, че най-ви-
соката литература тогава винаги се продаваше от най-ниските рафтове, а най-
сигурно „под рафта“. Този най-сигурен начин бе почти единственият, по който 
можеше да стигнеш до „Нежна е нощта“ и „Спасителят в ръжта“, да не говорим 
за книгите на Булгаков, Платонов, Гросман, та до Висоцки. Но... за чудо – и за 
ред български книги като например „Цената на златото“, „Бариерата“ по-къс-
но, „Честен кръст“ още по-късно, както и за всяка книга, за която плъзнеше 
слух, че е била връщана от две-три издателства, преди да се появи в книжарни-
ците. Имах късмета да преживея подобно събитие с „Биографии на писатели, 
генерали и трети лица“ при първото ѝ издание, тъй че свидетелствам от пър-
ва ръка.

Много любопитни и тайнствено непроницаеми са пътищата, по които 
нужната информация достигаше до определени читатели и после как се раз-
пространяваше между тях, но ефектът бе сигурен и винаги взривоподобен. 
Като млад редактор в „Пламък“, току-що постъпил, чувам един ден Здравко 
Петров, шеф на отдела да казва: „Максим Наимович е написал отрицателна ре-
цензия за еди-коя си книга. Да отидем да си я купим, че може да свърши“. Този 
парадокс бе станал практика; отрицателните статии на поръчковите критици 
бяха най-доброто указание за добра литература.

Наистина необяснимо действаше рекламата на мълвата. Пак например – 
веднага се продаваше всяка книга с епиграми на Радой Ралин, но много слабо 
потръгна и накрая си остана непродадена „Аз съм Левски“, съдба, която бе спо-
летяла и филма по негов сценарий на същата тема.

Що се отнася до рецепцията на книгите на Гамена, те са отделна и много 
специфична тема. Тя е дисертабилна тема, особено ако към частното се пробле-
матизира общото – инфантилната литература в рамките на отношенията и със 
социалистическия реализъм. Сигурен съм, че тогава ще видим една изненад-
ваща и съвсем различна картина от тази, която рисуват днешните научни сон-
дажи с колумбовски възгласи за епохални открития. Под горния пласт, пластта 
на наградените, на заслужилите и народните и на съвсем конюктурните – де-
бел, неизбежен фон на всяка култура – от средата на 60-те и през следващите 
две десетилетия се наслояват пясъчните пластове на друга култура: ронлива, 
неподатлива на бетониране и затова подривна в основите на единствения пра-
вилен метод. Езикът на тази литература е гмеж от езици, които критиката тога-
ва не можа да разчете, а социалните им внушения не посмя да докосне. 

Рецензиите за Гамена (особено за романите, както се вижда) са определе-
но негативистични, признанието за „увлекателноста на словото“ обикновено 
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се свързва с „лесно“ писане, „артистичността“ на героите отправя към „пяна-
та на живота“, където се търсят само„сладостите му“. По същия начин острата 
и динамична фабула се извежда веднага от „авантюристичния дух“, а поради 
„смътни житейски възгледи“ героят (на „Двойникът“) е „като кораб без вахта“ 
(без рул или щурвал е искал да каже забързаният да подсигури охраната си ре-
цензент – б.м.). Самият Спиридонов, възхитен в спомените си от тоя искрящ в 
импровизациите дух, нищо не казва за прозата му, която е наблюдавал от вър-
ха на мачтата, с несъмнено най-силния и верен за времето си теле..., пардон, 
далекоглед. 

Нито един намек за добро постижение не остава без бърза корекция в 
посока на негативното. Нито един от критиците не изговаря гласно опасност-
та – подриването по-скоро гаменското неглижиране на свещените принципи 
на неподлежащите на съмнение постулати и откритото загърбаване на „пар-
тийно-класовия критерий“, както и злостната критика на партийната политика 
в областта на административно-гражданското право.

Така Гамена остана ненаказан и не стана герой, но не бе и възнаграден.

23.

Цената на изкуството се припокрива с цената на поведението, което си из-
бираш и още повече, когато то те избира. Резултатът е „тревога“, както казва 
Иван Пауновски. Резултаът е „мимикрийно битие, с имитирани социални же-
стове“, както казва дори Михаил Неделчев за „Двойникът“, макар и не без ос-
нование.

Резултатът е „застоят“, който е единствен „по силите му“, както казва неиз-
вестният, но твърде опитен в критическите заслони Антон Бояджиев.

Най-общият резултат от дистанцията на близо половин век обаче е нера-
зчетеността на една сериозна литература, която би могла да бъде част от висо-
ката литература на времето си и в историята на литературата, ако и се провиди 
изкусната, маскирана като веселяшка, а всъщност тъжна, мимезисна реалност 
и блестящият, и съвсем не самоцелен, езоповски език, език от играещо, поли-
валентно слово, колкото забавно, толкова и проникновено за психичните дъл-
бини на уж лековати персонажи в сериозните им схватки с властови наредби и 
алинеи. За такъв прочит пръв настояваше преди повече от четиридесет години 
пак Михаил Неделчев в една своя паметна и до днес студия (една от най-хуба-
вите му критически студии!) „Млада литература – 1976“.

Защото истина е, че със своите романови войни с „крепостническото пра-
во“, ако не можа да го отмени, Гамена поне успя да направи повече от всички 
други, тайни и явни негови противници (а те бяха легиони – всички потърпев-
ши) за дескридитирането му чрез тъжния си макар и бодряшки смях.

Не бил социален, а?
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24.

В някакъв менстриймен сайт преди време чета интервю с Гамена, което 
съм си запазил. Самият Гамен там е заварен с брадва в ръце да цепи дърва на 
някакъв богаташ, комуто се цанил да разчиства градината срещу скромно зап-
лащане. Интервюиращият разказва, че му занесъл бутилка бира и като я раз-
творил и отлял първите глътки на земята, Гамена му обяснил жеста си по след-
ния тачин: „За моите приятели и наборите, които не са между живите. За Росен 
Босев, за Митко Яръмов, за Георги Марковски... Ако аз съм жив, то е, защото се 
сетих да съм градинар“.

И му споделил следните свои безценни мисли и откровения:

Физическият труд, ще знаеш, облекчава донякъде от нервното напрежение, 
а градинарството е едно незаменимо средство за тази цел – като почистваш хра-
стите и дърветата от излишното, ти донякъде пречистваш и себе си: душевните 
терзания, отчаянието, съмненията и не на последно място злобата, която всеки 
един от нас носи малко или много в себе си. И не е никак случайно, че градина-
рите минават за благородни хора – мъдреци, които знаят тайната на раждането 
и смъртта и се отнасят смирено към този неизбежен кръговрат. Градинарството 
прилича донякъде на писането – от буренясала и обрасла градина, каквато в на-
чалото е намисленият, взет от живота сюжет, да го превърнеш в добре подреден, 
светъл и уютен двор за живот и забавления.

Фукня!
Фукня, разбира се, фукня отвсякъде!
Не щем да сме Македонски с метлата – махаме с брадвата!

Ама пък как му отива на гаменарията и на високата литература, която 
може!
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IN MEMORIAM

 Никола Радев

(1940 – 2016)

НАПУСНА НИ ПИСАТЕЛЯТ НИКОЛА РАДЕВ

Около 2 часа през нощта на 17 юни 2016 г. по-
чина писателят Никола Радев. Той страдаше от 
раково заболяване.

Никола Радев е роден на 23 декември 1940  г. в 
с. Левски, Варненска област. Завършва Литера-
турния институт „Максим Горки“ в Москва през 
1973  г. В продължение на седем години служи във 
военноморския флот като първи помощник-капи-
тан на корабите „Люлин“, „Васил Друмев“, „Вежен“ 
и в параходство „Български морски флот“. Плавал 
е във всички райони на света.

После започва работа като журналист и книго-
издател. Десет години е директор на издателство 
„Профиздат“, осем – на издателство „Земя“.

От 1999 до 2003  г. е председател на Съюза на 
българските писатели.

Никола Радев е един от най-добрите ни писа-
тели маринисти. Той е автор на 14 книги, които 
имат около 30 издания. Дебютира със сборника новели „Матроска обич“ (1964). По-
известните му произведения са: „Маримани“, „Море на вторите бащи“, „Няма мъртва 
земя“, „Седем ключа на вода“ (пет издания), „Истина без давност“, „Залезът на мор-
ските вълци“, „Седмото весло“, „Когато господ ходеше по земята“ и др. Книгите му са 
превеждани на немски, унгарски и руски.

Писателят е удостоен от Славянската литературна и артистична академия с 
Международната награда „Атлант на славянството“. През 2006 г. печели литератур-
на награда на страните от ОНД „Михаил Шолохов“, с което става първият носи-
тел на наградата от страна извън общността. Носител е на националните награди 
„Акад. Людмил Стоянов“ (2008) и „Станислав Сивриев“ (2011), както и на Голямата 
литературна награда „Варна“ (1980) за романа му „Седем ключа на вода“. Лауреат на 
орден „Св. св. Кирил и Методий“ – II ст. (2011). По повод стогодишнината на Съюза 
на българските писатели е удостоен с най-високото му отличие – златен медал „Иван 
Вазов“.

Неговата последна книга „Когато Господ ходеше по земята“ и особено второто ѝ 
допълнено издание, е една от най-стойностните български книги, написани през по-
следните десетилетия. 
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Почивай в мир, бачо Кольо!
Чакай ни в безкрайните звездни морета на Вселената!…

Ружа Велчева

Питане към Никола Радев1

Бачо Кольо,
както се обръщаме към теб ние, твоите приятели, включително моя ми-

лост, който ти е батко с цели седем години, защото в случая не става дума за 
възраст, а за титла, присъдена с любов и чистосърдечие. Има хора родени да 
бъдат „бачо“, и ти със сигурност си един от тях.

Представи си, че се обърна към теб с „другарю капитан“ или „г-н Пред-
седателю на съюза на писателите“. Глупости, нали? Както са си чиста реал-
ност.

Нищо не значи реалността за твореца от мен да го знаеш. Защото обик-
новено е грозна като глината преди да я пипне скулпторът. И тъжна е реал-
ността и курвенска работа, моряко.

Измислицата е хубаво нещо. Омайващите звуци, разкошната картина и 
разказът, който изпълва душата ти така, че знаеш защо искаш пак да се съ-
будиш утре.

Та питането ми е дали аджеба двамата с теб не можем да се видим и да 
изпием една бутилка. Само. Не повече за едно събиране. Добре, нека да са две, 
това ни се удава, пък сме и едрички момчета. Което значи три, четири, айде 
пет часа, но не „чак до сутринта“, както е в песента и както с тебе го прак-
тикуваме понякога. Мисля, че е време да кажат за нас, не „ония пичове“, а „тези 
улегнали мъже“.

Аз черпя. Имам страхотен повод: жив съм. Ще разлеем по земята за мърт-
вите ни приятели, които станаха повече от живите, ако си забелязал. Ако не 
си отворил тефтерчето със списъка на българските писатели. То прилича на 
окоп, пълен с трупове. Тук-таме между тях някой все още държи пушката, ог-
лежда се и се ослушва. Готов е за бой. Както знаете, от този окоп излизане 
няма.

Две бутилки, точка, com. Като ти напомням още отсега да ми напом-
няш после, че трябва да спрем и да се прибираме по къщята. Направо си е прос-
тащина да измъчваме Снежка и Райничка, тъкмо те най-малко заслужават 
това. Родиха ни майките ни, но тези две момичета Снежка и Райничка ни от-
чуваха, бачо Кольо.

1 Текстът е от последното, юбилейно издание на книгата „Седем ключа на вода“, 2011, 
допълнено с нови непубликувани творби, както и с няколко маринистични разкази от 
„Когато Господ ходеше по земята“.

In Memoriam • Никола Радев
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Имам и един тарикатски вариант. Ако не си сигурен, че ще се приберем 
навреме, защото не можем да поберем в някакви си четири-пет часа това, кое-
то имаме да си говорим, тогава да идем някъде на лов. А там вече каквото сабя 
покаже. За два-три дни говоря. Тъкмо ще бъдем заедно и с другите ни приятели.

Навит ли си? Обади ми се.

Твой: Дончо Цончев

In Memoriam • Никола Радев
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МЕЖДУНАРОДНА ПИСАТЕЛСКА АСАМБЛЕЯ „СЛОВО И ДЕЛО“  
МОСКВА – СОК „КАМЧИЯ“ – ВАРНА – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Форумите на словото, духовността и дружбата за съжаление стават все 
по-рядко явление в нашия културен живот и затова, когато се появят, трябва да 
говорим за тях, да им се радваме, да съдействаме за развитието и популяризи-
рането им чрез медиите. Те са нашата глътка живот, нашата национална иден-
тичност и съзнанието ни за космополитна общност, които ни правят живи, 
различни, чувствителни, граждански отговорни. 

От 3 до 10 януари 2016  г. в Санаторно-оздравителен комплекс (СОК) 
„Камчия“ се състоя първото издание на Международната писателска асамблея 
„Слово и дело“, а от 28 юни до 2 юли – нейната втора проява. Форумът е ини-
цииран и организиран от Славянския център на СОК „Камчия“, Московската 
градска организация на Съюза на писателите в Русия, Сдружението на писа-
телите и галерия „АртМаркони“ от гр. Варна, при съдействието и помощта на 
фонд „Устойчиво развитие за България“, фонд „Русский мир“, ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“ и генералното консулство на Руската Федерация във Варна. 
Творческият форум бе ярка манифестация на българската и руската национал-
ни идентичности, на съзнанието за Славянската идея и Славянската общност, 
на изконната българо-руската дружба.

Подготвеният в края на миналата година и отпечатан в Москва съвместен 
сборник „Русия – България. Слово и дело“ бе презентиран на откриването на 
Асамблеята. В него на повече от 400 страници са публикувани произведения на 
стойностни български и руски творци. В началото на второто издание на фору-
ма бе подготвен филм за асамблеята от СОК „Камчия“ и броят на участници-
те от руска страна се увеличи повече от двукратно на 24 човека. Предвидените 
мастеркласове по преводаческо майсторство, литературните срещи, четения и 
конкурси бяха не просто фиксирани части от програмата, а истинска ТВОРЧЕ-
СКА ПРЕВОДАЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ. Незабравими ще останат литератур-
ните вечери и мастеркласове в СОК „Камчия“, творческите срещи в Сдруже-
нието на писателите и баловете на поезията в галерия „АртМаркони“ – Варна, 
гостуването на Национално общество за литература и изкуства „Формула 6“ и 
на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ по повод 645-го-
дишнината от създаването на Търновската книжовна школа и Сребърния век 
на българската култура. Ректорът на университета приветства участниците в 
асамблеята. И какъв истински апотеоз на дружбата, достойнството и красота-
та бе заключителната вечер и награждаването на участниците от Втората асам-
блея в Генералното консулство на Русия в гр. Варна, с личното участие на гене-
ралния консул г-н Лукенчук. 

Предлагаме Ви някои от конкретните дела на участниците и организато-
рите на този форум.
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Владимир Бояринов

НЕЩАСТЕН СТИХ

Дори за миг, любима, дори за миг поне 
със сребърните гласове звънейки, 
нещастен стих редът рутинен ще презре 
и ще ме надживее сам, поне за миг мълвейки.

Ти чуваш: плаче той зад гробната ограда 
сред мъката, разхвърлена наоколо така, 
изсеква се във пеша си на дъждобрана 
и със замах сълзите изтрива със ръкав.

„О, роден мой – 
на него, на ближния кажи – 
на всички и за всичко е даден само миг.
А колко ли наистина мигът ще продължи – 
Бог само знае, да и руският език.“

 

* * *

Не помня какво бе в началото.
Не зная и в края какво 

ме очаква. Лежа на пристанището 
сякаш в детство на топло крило.

Заблудената мравка лекувам, 
а солените пръски ловя.

И брега – затова че е най-хубав – 
с любовта си последна зова.

Прегръщам горещия пясък – 
и боли, и е сладко така.

Какво ще се случи нататък – 
не знам и не искам да разбера!

Международна писателска асамблея „Слово и дело“ • Поезия и проза
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ЖЕРАВИ

Тръбейки с есенни тръби, 
прелитат уморено, вяло...
Започнах да забравям дори
за теб – по-леко не ми стана.

За да обичат вечно в раздяла, 
печално тръбят, за утеха.
Но ако съвсем те забравя, 
те няма да се завърнат вече...

 

Сергей Мартинов

* * *

Край Черното море, на български земи,
лозя се ширят – ничии и с див живец.
И ние пием – всеки в свойте плитчини:
Кръчмар, телохранител и дявол, и крадец.

И що за атмосфера? Що пък за причини?
Та кой ли ме принуди? Колко ще плати?
Опитваш да си спомниш цифри… Ще премине
май виното изпито, а празен ще си ти.

Но явно ме закриля ангелът хранител –
от разрив на сърцето, душата щом откаже.
Несебърският фавън е в своята обител?
Или пък тъпче днеска пясъка по плажа?

На българска земя – далеч, наблизо – дишам! –
Тоз отговор веднага е отговор на спец.
Съгласие помага единно да подпишем:
Кръчмар, телохранител и дявол, и крадец.

 

Превод

Владимир 
Стоянов

Превод

Ванилин 
Гавраилов

Международна писателска асамблея „Слово и дело“ • Поезия и проза
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Марина Зайцева

ПРЕД КАРТИНАТА НА ВАСНЕЦОВ

При кръстопътен камък спря витязът,
онемяло гледа в три страни: 
вдясно – подлост, вляво – неприязън, 
напред – на сигурната смърт ще налети. 

Под коня шумно пясък се разпада,
грак зловещ на врани – нависоко.
Прокрадвайки се като вълча банда
пъплят облаци от всичките посоки.

Славеят Разбойник свири диво,
а триглав змей бълва огън-мор.
Бащините пепелища сиви
простират се зад мрачен кръгозор. 

От рани и от белези дамгосан,
несвикнал да се пази от беда,
широките си плещи изтипоса –
препусна срещу злата си съдба.

… Днес времето не се е променило.
Животът си спестява милостта.
Все тъй витязът е в безпътица, в немилост.
Белеят черепи в тревата над пръстта.

Татяна Чеглова

* * *

Когато вечерта в шубрак танцува,
когато бременна луна блести
когато вятърът навред се шмугва
и Аполон не може да заспи,
с лира мами музи при поета, 
а той с валсиращо перо
нарежда дивните сонети,
създава стихове над своето бюро.
И мислите струят магични, ясни,
превеждайки език на богове

Превод

Станка 
Бонева

Международна писателска асамблея „Слово и дело“ • Поезия и проза
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диктува муза строфите на песни,
бисери, събрани в редове.
Разцъфват в стих Едемските градини,
кокичето пониква през асфалт.
Решен проблемът е – безсмъртни са годините.
И февруари пее във дискант.
А въздухът проблясва с упоение,
в просъница люлее дървеса,
поезия с летящо вдъхновение 
плете от римите дантели-чудеса.
При изгрев стих готов ефирно свети. 
Наистина – език на боговете!

Ирина Глинская

НИЕ

Ние често гневим своя Бог.
Ние царя забравихме вече.
Лъкатуши човешки поток
на Русия по пътя далечен.

И защо е трънлив този път,
и къде чезнат нашите сили.
Или знаци отколе мълчат,
много болки и горести скрили.

Доверчива е руската шир,
непокорна и щедра, и бита.
Затова в не един манастир
панихида звучи за убити.

За спасение търсим ръка
и очакваме чудо от Бога.
В необятната хорска река
ние плуваме бавно и строго.

И копнеем за ръж и гори,
на брезата за танца със бора,
и за пролет, когато в зори
славей пее задъхан в простора.

Превод

Станка 
Бонева

Песента ни е винаги тръпна,
а в искрите все дирим слънца.
И обичаме най-неотстъпно
лудоглавите си деца.

Нека нови у нас се родят
Пугачов и Суворов, и Жуков.
Нас не ще току-тъй оковат
със сурова парична наука.

И ще крачим по стръмния път,
че напред устремен ни е взора –
че е бодър и жилав духът
и главите все още са горе.

И потрепва есенински клен,
и на Пушкин дъбът зеленее.
На земя богатирска кален,
а родът ни не ще залинее.

И макар да гневим своя Бог,
даже царя забравили вече, 
ще се вие човешки поток
на Русия по пътя далечен.

 Превод

Благовест 
Благоев

Международна писателска асамблея „Слово и дело“ • Поезия и проза
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Наталия Важенкова

АЗ ТИЧАМ!

Аз тичам... Започнах отново да тичам! Най-трудното е да се измъкнеш от 
къщи.

Даже не, не е това... Просто да се заставиш да се събереш в себе си и да се 
измъкнеш от всякакви уговорки, измислени причини и настоящи нежелания 
и мързел.

Ти още мислено се хващаш за всякакви причини, като за рамка на врата, 
но...

Отвътре тихо расте и се разпростира в цял ръст думата „ТРЯБВА“!
А ти мислено започваш да обличаш фланелката, спортните панталони, ма-

ратонките, якето.
И ето кратката дума „Трябва!“ те изритва от къщи и край!
Няма път назад, зад теб се затваря вратата и за да заглушиш жалкия вой 

на мързела, трябва само да включиш силно звука на плейера и да побегнеш!
Добавям още крачка и започвам да се откъсвам от всичко, което остава 

там, зад гърба ми.
Дишам хладния въздух и той изведнъж, като студен душ, измива душата 

ми!
Бягам край бързащи хора, спрели коли, край локви, покрити с коричка лед 

и суха миналогодишна трева.
От какво бягам?
Бягам от всичко, което сега се случва в света: от омразата, от войната, от 

смъртта, абсолютно сляпа в своя избор, от неразбирането на това как може да 
се убие човек от алчност, от глупост и омраза!

Знам, че не мога да избягам от всичко това!
Все едно, ще ме застигне!
Разбирам, че нищо не мога да направя, но сега, в тази минута, съм недос-

тижима!
Влязох в ритъм! Потресаващо чувство!
Увлича те темпът и ритъмът на бягането!
Изведнъж настъпва някаква промяна на съзнание, почти състояние на 

транс...
Струва ти се, че вече не можеш да се спреш, че още съвсем малко и ще по-

летиш!
Наоколо остава само твоето дихание, само твоите стъпки и музиката в 

слушалките.
Защо бягам? Бягам, защото в този полудял свят трябва да бъда силна, за-

щото сега е страшно да се боледува. Защото никой не иска да те лекува, не за 
пари, просто затова, че като купиш лекарство, не знаеш какво си купил. Защо-
то не знаеш какво ядеш и какво пиеш. Ти даже не знаеш с какво дишаш! Бягам, 
защото не искам да бъда в тежест на синовете и съпруга си!

Международна писателска асамблея „Слово и дело“ • Поезия и проза
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Искам да бъда силна и уверена в себе си!
Силна можеш да станеш, само като победиш себе си! Удивително е, но е 

така!
Да победиш не някого другиго много силен и хитър, а любимия себе си!
Защото само ти ще намериш такива доводи и уговорки, за които никой 

друг няма да се досети и тогава, уговорил себе, си ще останеш в къщи и няма 
да побегнеш!

А значи ще дебелееш, ще слабееш и не само телесно, но и духом!
И пак ще ти се прииска да хапнеш торта, да пийнеш кафе, да се оплачеш 

на приятелката си от гадното настроение и с тъга да се поразходиш по канали-
те на телевизията.

Плюя ти на тортата, на телефона и на всички гадни новости взети заедно!
Имам сили да устоя сама и да бъда опора на мъжа и децата си.
В моето отделно взето кралство винаги ще свети слънце, винаги ще има 

мир и порядък!
А ако бъде лошо, не дай Бог!, аз даже може би ще си позволя да поплача, но 

все едно... Ще се взема в ръце! Ще успея! Ще устоя! Ще се справя!
Затова утре, включвайки по-силно плейъра и заглушавайки вътрешния 

глас на своя мързел, отново ще побягна!
Да потичаме утре заедно! Кой е с мен?

АФОРИЗМИ ОТ АЛБЕРТ ТУСЕЙН 

• Всеки нормален човек е малко ненормален...
• Най-голямата грешка допуска този, който се бои да не сгреши.
• Доверявам ви се, защото не ви познавам.
•  Да твориш талантливо е хубаво. Но да преживееш гениално е още по-

хубаво.

• Казус

Който разбере, той ще се увери.
Който се увери, той ще разбере.

•  Талантът, това е болест. Но много от нас в това отношение са безнадежд-
но здрави…

• Повече от всичко безпокои това, че никой от нищо не се безпокои.
• Няма надежди – няма разочарования.
• За да си изгубиш ума, за начало трябва поне малко да го имаш...

Превод

Владимир 
Стоянов
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• Начално

Да бъдеш мъж/жена
не винаги е достатъчно.
Но това вече е добро начало да станеш човек.

•  За да не се връщаш неочаквано в къщи от командировка, трябва да жи-
вееш сам.

•  За да минеш за добър събеседник, трябва или да не знаеш това, за което 
ти говорят, или да се престориш, че не го знаеш.

• Всички ние сме корабни платна, трябва само да хванем своя вятър.

Ирина Глинская

АЗ – ЖЕНАТА

Аз съм жена и ми е тежко 
да изиграя мъжка роля.
Подобно горда птица в клетка 
в стъклото с болката се боря.

Съчувствени звънци не чакам 
във утешителните фрази.
С резе душата ми угасва 
в усмивка показна пролазила.

Изгубвам сила, в миг отпадам 
и пак вървя напред.
Независимостта ми оцеляла 
не може всякоя да разбере.

И все пак съм жена, уплашена
от твоите жестоки думи.
Аз страдам, преживявайки и плача 
и любовта последна пия помежду ни.

  
  

Превод
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ЗА ЕДИН БИЛИНГВИСТИЧЕН ЛИТЕРАТУРЕН ПРОЕКТ

Владимир Малаховский е поет, член на Мо-
сковска градска организация на Съюза на писате-
лите в Русия и на Сдружението на писателите във 
Варна (България). Автор е на книгите: „Мы в за-
колдованном лесу“ (2000), „Она туманна, как ми-
раж… Она – и кисти, и картина…“ (2014) и съавтор 
на изданието „На двух языках / Be lingual“ (2011). 
Негови произведения са публикувани в алмана-
ха „Феникс“ от семинара на Л. И. Ошанин (1995), 
в книгата „Лев Ошанин: из-
бранные стихи, воспомина-
ния, ученики“ (1997), в лите-
ратурните сборници на Клуба 
на младите писатели и дру-
ги издания на МГО на Съюза 
на писателите в Русия, в спи- санията „Форум“ 
(Русия, Москва), „Приок- ские зори“ (Русия, 
Тула), „Поэзия“ (Русия, Мо- сква), във вестник 
„КИЛ (Култура. Изкуство. Ли- тература)“ (Бълга-
рия, Варна).

На 17 септември 2016 г. в Дома на писатели-
те в гр. Варна се състоя преми- ера на билингвис-
тичната книга с негови стихо- творения „Ровно 
в десять/Точно в десет“. Изда- нието е илюстри-
рано от един от най-ярките съвременни бъл-
гарски скулптури и художници Христо Христов. Проектът на книгата „Точно 
в десет“ е подготвен от редактора и съставителя (Владимир Стоянов), прево-
дачите (Елена Лазарова и Владимир Стоянов) и коректора и консултанта по 
руски език (Светлана Савченкова) на Преводаческа лаборатория при Славян-
ски център на СОК „Камчия“ за популяризация и развитие на славянската пис-
меност и литература.

Председателят на Сдружението на писателите от гр. Варна Ванилин Га-
враилов благодари за изключително активната съвместна работа със СОК 
„Камчия“ и МГО на Съюза на писателите в Русия по Литературната асамблея 
„Слово и дело“ и произтичащите културни прояви. За принос в развитието на 
славянското писмено слово той връчи членски карти на сдружението на Елена 
Лазарова, Светлана Савченкова и Христо Христов.
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* * * 
Вратата отворена, черният пламък на пътя
облизва ботушите също тъй черни и груби.
Пътеката ляга под мене. На нея ще стъпя.
А предната стъпка събира и стъпките други.

Миражът е тъмен – трепереща лепне мъглата,
дими над полето, засято със нещо неясно.
И fata Morgana – отдавна забравих лъжата,
рисува наоколо в черно, червено и страшно.

* * * 
Картините на Валехо сякаш сънувам.
Глутници вълци и чудовищни зверове.
И в сънния солфеж задъхано дочувам
старинна чудна музика на древни богове.

Откривам портите ръждясали и стари,
отгатнал комбинация от думи босоноги,
а зад вратите чакат безкрайно дълги стаи.
Звънят оръжия, пари, а с тях в едно окови.

По каменната стълба възлизам аз нагоре,
потъвам и изчезвам със нея във мъглата,
от дяволския огън уви съм съпроводен,
от псетата, завардили тъмницата на мрака.

* * * 
Конвой – не почетен, уви, караул.
Решетки на прозорците. Раирани дрехи.
Затворът не е най-добрият аул,
очите на мнозина където се слепват.

Пътеките в него не водят за никъде.
И радостта е в това, че си срещнал деня.
Че през решетките звездата ще надникне,
а утрото ще ни подхвърли прашинка красота.

Превод
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Стоянов
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* * * 
Изгарят годините една по една,
остават след тях само дим и тъга.
Очите ти виждам насън в яснота,
косите ти, даже дочувам гласа.

Дракони идват. Кръгът се затвори.
И в нощта се взривяват стени.
Отново действат същите закони
и в извори душата ти кипи.

* * * 
Дървата са в камината, припламва тихо огънят.
На масата е сложена и някаква храна.
От този дом живот не е останал в спомена –
стопанинът отдавна потегли към смъртта.

Шумят гори и ручеи прозвънват във тревите
и пеят птици, скрити в зелените листа.
И някой дръпва тентите горящи на лъчите,
измивайки боите от всичките платна.

Което ни изглеждаше непреходно и вечно,
в основата на нашата житейска красота,
внезапно ни напуска и някак безответно,
размесвайки се с тихата пред нас далечина.

* * * 
Последен влак като последен ден,
последен път отвежда миг последен.
Последна леност се опитва в плен
душата ми да хване. Слага мрежа.

Последен прелетял перон...
Последната въздишка раздира тишината...
Последен изстрел и последен стон.
Последен киселеещ вкус на вишни във устата.

Последни думи в шепота разбрани.
Последен поглед и последното прости...
Последното докосване на топли длани.
Последна крачка, пътят се изтри

Превод
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Наталия Няголова

„КРАЯТ НА ПРЕКРАСНАТА ЕПОХА“  
В КИНЕМАТОГРАФИЧНИЯ ДИАЛОГ  
ХУЦИЕВ – ГОВОРУХИН

Най-новият филм на известния руски режисьор Станислав Говорухин 
„Краят на прекрасната епоха“ („Конец прекрасной эпохи“, 2015) се изгражда в 
подчертано литературен контекст – сценарият му е написан по мотиви от по-
вестта на Сергей Довлатов „Компромис“ („Компромисс“, 1981), а заглавието на 
филма буквално цитира заглавие на стихотворение на Йосиф Бродски:

Потому что искусство поэзии требует слов,
я – один из глухих, облысевших, угрюмых послов
второсортной державы, связавшейся с этой, – 

нежелая насиловать собственный мозг,
сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск

за вечерней газетой1.

Същото заглавие носи и етюд на самия Довлатов в брой на емигрантско-
то списание „Грани“ от 1986 г., в който писателят размишлява за същността на 
културните процеси от периода на Размразяването.

Цитатността във филма се простира не само върху литературните, но и 
върху кинематографичните пространства. Началото му представлява колаж-
на хроника от киножурнала „Новини от деня“ („Новости дня“), излъчван през 
50-те и 60-те години. Включени са кадри от посещението на знакови фигури на 
западната кинематография в Русия – Жерар Филип, Федерико Фелини, Елиза-
бет Тейлър, Джина Лолобриджида, Симон Синьоре и Ив Монтан. В кинохро-
никата се представя строежът на Каракумския канал, събирането на реколтата 
от царевица2, полетът на Гагарин в Космоса, провеждането на Международния 
младежки фестивал в Москва през 1957 г. 

В края на хрониката са поставени две сцени, които представляват кинема-
тографични цитати. Първата включва кадри от поетична вечер в Политехниче-
ския музей, по време на която пее Булат Окуджава. Това е сцена, взета буквално 
от филма на Марлен Хуциев „Заставата на Илич“ („Застава Ильича“, 1964), в чи-
ето продължение, пропуснато от Говорухин, главните герои на филма са разпо-

1 Бродский, И. Стихотворения. Мрамор. Набережная неисцелимых. Санкт-Петер-
бург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015, с. 218.

2 Неофициално Размразяването получава постоянния епитет „царевично“ – „куку-
рузная Оттепель“ – заради плана на Н. С. Хрушчов да пребори продоволствената криза 
чрез масови насаждения от царевица.

Êèíî
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ложени сред публиката. Следва втора сцена, конструирана по същия монтажен 
начин, представяща дебютното изпълнение на Владимир Висоцки в ленинград-
ския клуб „Восток“ от 1967 г. Сред публиката е седнал главният герой на Говору-
хин – Андрей Лентулов (Иван Колесников). „Монтирането“ на героя сред седя-
щите слушатели следва същата техника и визия от сцената на Хуциев, където на 
поетичната вечер сред зрите-
лите седят Аня (Мариана Вер-
тинска) и Сергей (Валентин 
Попов)  – представители на 
поколението от 60-те години3.

Инкорпорирането на до-
кументални кадри в канава-
та на художественото кино 
обикновено има за цел съз-
даването на „визуални марке-
ри на историческото време“4. 
Говорухин изгражда верти-
кален, културен контекст на 
своя кинематографичен сюжет не само чрез документалния колаж, но и чрез 
„цитирането“ на знаковия филм на Хуциев, активирайки параметрите на една 
определена естетическа парадигма от епохата на Размразяването, свързана с ли-
ризирането на бита и ежедневието, с метафоричното насищане на киноезика, с 
интериоризацията на екзистенциалните и исторически дилеми на съвремието. 
Ще напомним, че „Заставата на Илич“ не само се превръща в емблема на кино-
поетиката от времената на Хрушчов, а има и достатъчно драматична съдба – по-

ради цензурни съображения 
битува с две заглавия (второ-
то е „Мне двадцать лет“ („Аз 
съм на двадесет години“), 
подложен е на унищожител-
на критика от страна на самия 
партиен и държавен глава и е 
пуснатпо екраните в орязана 
и деформирана версия, като 
оригиналът вижда „бял свят“ 
чак през 1988  г. по време на 
горбачовската Перестройка. 

3 В статията е използван снимков материал от сайтовете: www.my-hit.org/film/415074/, 
www.kinorom.com, www.1tv.ru/movies, www.kinofilms.tv

4 Пронин, А. А. „Чужой текст“ в нарративной структуре документального биогра-
фического фильма: от цитаты до центона// Мир лингвистики и массовых коммуникаций: 
электронный журнал. 2016, №1, http://www.tverlingua.ru/archive/043/content_043.htm (Дата 
на използване 01.09.2016).
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Цитирането на сцена от филма на Хуциев, в нейната документална и 
структурна част, в „Краят на прекрасната епоха“ носи характера на постмодер-
нистична игра, при която цитирането не означава идентификация с чуждия 
текст, а поема върху себе си неговото „ехо“, диалогизира с първоизточника. Те-
мата между източник и вторичен текст е обща – епохата на Размразяването, но 
гледната точка е съвършено противоположна. Ироничният герой на Говорухин 
(и Довлатов) е скептик, далеч от лиричната мечтателност на героите на Хуциев 
и съвсем не се вписва в типичния модел на поведение на „шестидесятниците“. 
Цитатно-пародийната постмодернистична окраска създава и усещане за дис-
хармоничност на изобразявания свят5. Създава се общо поле на съотнасяне 
между двата текста, като в „Краят на прекрасната епоха“ се използват много от 
похватите на Хуциев, но поставени в друг смислово-идеологичен контекст, те 
вече придобиват нова семантика.

Основа на персонажната схема в „Заставата на Илич“ съставя групата 
„трима другари“, млади хора малко над двайсетте, които преминават през сво-
еобразен акт на инициация и възмъжаване. В подобна персонажна схема може 
да бъдат разчетени няколко семантични слоя – архетипът се задава от фолкло-
ра, където сакралната Троица се проецира в различни варианти – трима юна-
ци, трима братя, трима сина и т. н. Съветското изкуство активно използва тази 
митопоетична група („Три товарища“ на С. Тимошенко, „Верные друзья“ на М. 
Калатозов, „Коллеги“ на А. Сахаров). Тримата московски младежи от филма 
на Хуциев стават проекция и на новите литературни предпочитания на 60-те. 
В епохата на Размразяването особена популярност сред съветската интелиген-
ция придобива творчеството на Ерих Мария Ремарк, а главните герои в рома-
на му „Трима другари“ още в края на 50-те стават чест модел на подражание за 
младежта в СССР6. Андрей Лентулов е техен връстник, журналист и писател, 
търсещ своето място в съветската действителност от края на 60-те години, но 
изборът при него се свежда до приемането или отхвърлянето на нравствените 
компромиси, които трябва да направи под натиска на Системата. Колективната 
„троичност“ на персонажната схема при Хуциев е заменена с индивидуализма 
на Лентулов – герой, разграничаващ се от типичността на поколението и след-
ващ модела на поведение на социалния аутсайдер.

Инициационната основа на сюжета обуславя един важен похват в кино-
езика на двата филма – използването на календарната символика. В поетика-
та на соцреализма пролетта се натоварва с определени идеолого-семиотични 
значения, отпращащи към „новия живот“ и интерпретиращи сезона като „вре-
ме на любовта, което се свързва с разцвета на природата и цялата страна“7.Ка-

5 Маньковская, Н. Б. Париж со змеями (Введение в эстетику постмодернизма), Ин-
ститут философии РАН, М., 1995, с. 233.

6 Вж. Лебина Н. „Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР — оттепель“, НЛО, 
М., 2014; Дубровский, А. „Перо прозаика и сердце поэта“// „Эрих Мария Ремарк“, М., 2002.

7 Гюнтер Х. „Архетипы советской культуры“// Соцреалистический канон. СПб.: Ака-
демический проект, 2000, www.media.ls.urfu.ru/493/1258/2726/2592/1235/ (Дата на използ-
ване 03.09.2016).
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лендарният цикъл притежава особена семантика в цялостното творчество на 
Марлен Хуциев, която е изведена дори в заглавията на повечето негови фил-
ми – „Весна на Заречной улице“, „Июльский дождь“, „Был месяц май“... Но се-
мантично утвърдените от канона соцреалистически трактовки на годишните 
времена са усложнени в творчеството на режисьора, те надхвърлят идилико-
оптимистичните значения, предписани от идеологията на течението. Пролетта 
у Хуциев разширява своя семантичен обем, лиризира се, лишава се от едноз-
начните героико-патетични нотки и в „Заставата на Илич“ първомайската ма-
нифестация от тържество на младостта и радостта се превръща и в метафора 
на житейския път, който невинаги е гладък и контролируем. А знойното лято, 
възпявано от конюнктурните поети като време на богата реколта и трудов ен-
тусиазъм, влиза в хронотопната схема на един от най-тревожните филми на ре-
жисьора – „Юлски дъжд“ („Июльский дождь“, 1966).

Хладната естонска пролет, мокрият сняг над Ленинград, дъждовете над 
стария Талин, тъмните облаци над железопътната гаричка Мюрги8 при Гово-
рухин стават фон на почти всеки втори кадър във филма. Календарният цикъл 
дава унил, безрадостен образ на 
безвремието и безпътицата, в кои-
то съществува героят. 

В художественото простран-
ството на двата филма доминира 
градът и на неговия фон са пред-
ставени проблемите на младежта 
от 60-те години. Самото заглавие 
на филма на Хуциев е название на 
един от множеството московски 
пропускателни пунктове, който 

през 1923 г. е преименуван от Ро-
гожка застава в Застава на Илич, 
по названието на площада, към 
който принадлежи9. Във филма 
топосът на заставата естествено 
поражда лайтмотивния образ на 
патрула. Той илюстрира голямата 
тема на творбата – смяната и при-
емствеността между поколенията, 
представени чрез образа на три 
групи от млади хора, принадлежа-

8 В превод от естонски Mürgi означава „отровен“.
9 Москва в кино. „Застава Ильича (Мне двадцать лет)“ (Киностудия им. Горького, 

1965 г.) Часть 2.// Livejournal, www.progulkino.livejournal.com/19016.html (Дата на използ-
ване 08.09.2016).
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щи на три различни историче-
ски епохи – 1919, 1942, 1962. 

Хуциев представя Мос-
ква като „сърце“ на държава-
та и света. Изследователите 
на митологията на съветско-
то ежедневие А. И. Куляпин 
и О. А. Скубач отбелязват, че 
„от двете обичайни функции 
на столицата  – да бъде цен-
тър на властта и да бъде цен-

тър на културния живот  – за Москва от времето на СССР се закрепя само 
първата“10. Размразяването се опитва да реабилитира изгубения още през 20-те  
години облик на Москва като културно средоточие, разполагайки своите герои 
сред изложби, концерти и музеи, но разгромът на художниците-аванградисти 
в Манежа през 1962 г. бързо разколебава подобни опити. Москва за героите на 
Хуциев има две лица. Тя е дворът на кооперацията, в която живеят, познати-
те улици и стълби, трамваите и станциите на метрото, на чиито пейки водят 
най-задушевните си разговори. Но тя е и тържествена, официозно-мемориал-
на и неслучайно финалът на филма представя смяната на почетния караул пред 
мавзолея на Ленин. Заставата на Илич е районът на града, в който са родени и 
живеят тримата младежи, но и някакъв въображаем, метафоричен пункт на 
проверка на техните жизнени принципи. 

Основен топос в екранизацията на Говорухин става столицата на тога-
вашната Естонска ССР – Талин. Това е град със собствена митология, който 
по времето на соца има своеобразен двоен статут (както и всички балтийски 
градове) – формално те са част от Съюза, но същевременно съхраняват своята 
екзотична, комфортна несъветскост. В историята на Андрей Лентулов Талин е 
град-периферия, разположен далеч от „дългата ръка“ на Системата, но и свър-

зан с нея, повтарящ в по-мек 
вариант нейните уродливи чер-
ти. Талин във филма е лишен от 
формален център. Администра-
тивните сгради на естонската 
столица липсват, а редакцията 
на „републиканския вестник“ е 
представена основно чрез ин-
териорни снимки, редуциращи 
неговата институционалност. 
Градът е визуализиран чрез ста-

10 Куляпин, А. И., Скубач, О. А. Мифология советской повседневности в литературе 
и культуре сталинской эпохи: монография. – Издательство Языки славянской культуры, 
Москва, 2013, с. 117.
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рата си част  – почти приказна, средновековна, загадъчна. В урбанистичния 
пейзаж са изчистени до минимум правите линии и перспективата на пътя, коя-
то при Хуциев е основна координата – пътят на промените, на поколенията, на 
страната. Във филма на Говорухин такава визуална доминанта става стената, 
експлицираща безизходицата, непробиваемите рамки на самата Система.

И при двамата режисьори тълпата представлява образ на неразбирането 
и хаоса, на крехкостта на думите и отношенията, независимо от това в какви 
пространства се появява тази тъл-
па  – в ленинградската„рюмочная“11 
или в баровете на Талин с техния ев-
ропейски вид, красива посуда, еле-
гатни сервитьори и музиканти, в по-
лупразните московски холове или 
в комфортното, почти холивудско, 
жилище на естонския дисидент Юри 
(Т. Карк).

60-те години извеждат на пре-
ден план проблема за съветската ин-
телигенция. Актуалният за периода спор „между лирици и физици“ дава пред-
става за двата възможни пътя на излизане от догматиката на Системата и тези 
пътища се оказват специфично интелигентски – чрез изкуството и чрез нау-
ката. Героите на Хуциев дискретно се приобщават към интелигентските среди, 
те все още се срамуват да се отъждествят изцяло с тях – работата в завода за 
тримата младежи се съчетава със следване във вечерното отделение на инсти-
тута, начетените преводачи и художници им изглеждат някак твърде префи-
нени за поредните сурови въпроси на времето. Обикновените момчета „от на-
шия двор“ решават казусите на епохата, цитирайки по нощните мокри улици 
на Москва строфите на Маяковски и Пушкин:

Уже второй должно быть ты легла
В ночи Млечпуть серебряной Окою
Я не спешу и молниями телеграмм

Мне незачем тебя будить и беспокоить...12

Тези стихове трябва да заменят онова, което самите герои не могат да на-
зоват. Поезията за тях е не корпус текстове, а вътрешно състояние, тя е про-
блем не на ерудицията, а на емоционалността...

За Лентулов истинската литература е слово от съвършено друг регис-
тър. Тя е забраненото, отреченото, неофициалното – инкриминираната му по-

11 От руската дума „рюмка“ – чашка за концентрат. 
12 Маяковский, В. В. Неоконченное // Маяковский В. В. Полное собрание сочинений: 

В 12 т. – М.: Гос. изд-во „Худож. лит.“, 1939 – 1949. Т. 10. Стихи, 1929 – 1930. Статьи. Стено-
граммы выступлений 1926 – 1930 / Ред. и примеч. В. Катаняна. – 1941, с. 189.

Кино • Наталия Няголова. „Краят на прекрасната епоха“...



322 алманах • Ϛвета гора • 2016

вест, ненапечатаните статии, скритата зад обложката на Чеховите разкази нова 
книжка на „Грани“. Лентулов е интелигент, нещо повече  – „интелигентче“13, 
което критикува социалистическия строй, няма постоянна месторабота, се-
мейство, дом... Той е бохем, който пиянства, води безкрайни разговори на съм-
нителни теми и има безразборни сексуални връзки. 

Музиката в двата филма гради отделен семантичен слой. Младежта при 
Хуциев пее навсякъде  – та нали песента е едва ли най-естественото състоя-
ние на съветския човек14. Репертоарът е героико-патетичен – Интернациона-
лът, военните песни, маршовете на съветската страна, създаващи представа за 
строя – поколенчески и социален, – в който крачат героите на Хуциев. Но не-
говата тържествена мелодика е накъсана от нови, лирични гласове. В трамвая 
весела компания с раници и анораци подхваща бардовските мелодии на Ада 
Якушева:

Вслед за песней позовут ребята
В неизвестные еще края,

И тогда над крыльями заката
Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя.

И тогда над крыльями заката
Вспыхнет яркой звездочкой мечта моя15.

Цялата зала в Политехническия припява на „Сантименталния марш“ на 
Окуджава:

Я все равно паду на той, на той далекой, на гражданской, 
И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной16.

Съвсем младата Светлана Светличная пее старинна руска обредна песен 
след звуците на туиста и бароковите менуети. В този музикален еклектизъм на 
филма прозира онова неистово желание на „шестидесятниците“ да наваксат, да 
поемат наведнъж цялата битийна полифония, която са пропуснали преди тях 
няколко поколения...

13 В статията на С. В. Корносенков „Концепт „интеллигенция“ в современнойроссий-
ской публицистике. Выражение „гнилая интеллигенция“ как средство речевой манипуля-
ции“ се развенчава авторството на Ленин спрямо израза „гнила интелигенция“ и е при-
веден цитат от Владимир Илич, който определя като „интелигентчета“ („интеллигенти-
ки“) онези представители на прослойката, които „служат не на народните интереси“, а на 
„капитала“. Вж. Корносенков С.В. „Концепт „интеллигенция“ в современной российской 
публицистике. Выражение „гнилая интеллигенция“ как средство речевой манипуляции“// 
Вестник Удмуртского университета, История и филология, 2008, Вып. 3, с. 97.

14 Гюнтер, Х. Цит. съч.
15 Якушева, А. „Вечер бродит“ // Портал „Авторская песня“, www.bard.ru.com/php/

search_song.php?name=2497 (Дата на използване 10.09.2016)
16 Окуджава Б.Ш. „Сентиментальный марш“//„Веселый барабанщик“, Сов. писатель, 

М., 1964, с. 18.
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В ироничния кинонаратив на Говорухин музикалните фрагменти не под-
крепят визуалния строеж, а му се противопоставят, за пореден път подчер-
тавайки дисхармонията на изобразявания свят. Тези фрагменти не заменят 
вътрешната реч на героите, както това е при Хуциев, а по-скоро репликират, 
пародират случващото се на екрана. Носещата се по селския път „Волга“ на 
партийния секретар, озвучена от „Let’s Twist Again“ на Чъби Чекър или „Tombe 
la neige“ на Салваторе Адамо като фон на трапезата, подготвена от комсомол-
ките в „почивния дом с ограничена посещаемост“ са епизоди, построени върху 
принципа на нехомогенността и контраста.

И двата филма са черно-бели. Режисьорите от 60-те години често се от-
казват от цвета (Йосиф Хейфиц в „День счастья“, 1963, Сергей Герасимов в 
„Журналист“, 1967, Владимир Басов в „Щит и меч“, 1966, Пьотър Тодоровски 
в „Городской романс“, 1970, и др.) Причината за подобен отказ се намира от-
въд техническите съображения17. Монохромната кинотехника придава особе-
на драматична атмосфера на филма, в която специфичен инструмент на въз-
действие става светлината. За лирическия драматизъм на кинонаративите от 
времето на Размразяването този тип заснемане е особено актуален. Още една 
възможна причина за използването на подобна техника е желанието за дистан-
циране от натрапчивата колористика на съветското кино през 50-те години, 
която създава театрален, декоративен ефект. За разлика от този тип заснемане, 
черно-бялата техника от 60-те подчертава естествеността на кадъра и насоч-
ва вниманието към по-дълбоките семантични пластове на изображението. И 
още – черно-бялото кино носи ефекта на естетизма, на елитарността, разграни-
чавайки се от крещящата „оцветеност“ на масовите кинопродукции.

Говорухин също заснема „Краят...“ в черно-бяла гама. От една страна, това 
е дан към кинопоетиката на 60-те, а от друга, е особеност на авторовия код на 
режисьора. В неговата филмография от последните години се наблюдава вле-
чение към поетиката на т. нар. холивудски „филм-нуар“ от 40-те и 50-те години, 
в който се отразява особената следвоенна атмосфера на песимизъм и скепсис. 
Преди „Краят...“ Говорухин създава още две монохромни екранизации – „Не 
само с хляб се живее“ („Не хлебом единым“, 2005) и „Week-end“ (2013) – по ро-
маните на Владимир Дудинцев и Ноел Каеф. Върху последния филм на Говору-
хин техниката „нуар“ също пренася своите конотации – черно-бялото решение 
на филма се свързва и с представата за пресата на Системата, с липсата на сво-
бода за личността, с ограничението на моралния избор. 

При разгрома на „Заставата на Илич“ (март, 1963) Н. С. Хрушчов е силно 
възмутен от една сцена във филма – метафоричната, въображаема среща на 
Сергей с неговия загинал на фронта баща. На въпроса как трябва да продължи 
да живее двадесет и тригодишният син, бащата отговаря: „Аз съм на двадесет 

17 В множество блогове, обсъждащи киното на 60-те години, цветно-бялата колори-
стика се обяснява с недостига на цветна лента в съветската киноиндустрия от онова вре-
ме – Вж. „Почему фильмы СССР в 50-х годах – цветные, а в 60-х – черно-белые?“, iXBT.com, 
www.forum.ixbt.com/topic.cgi?id=63:3978
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и една, как мога да те посъветвам?“. Разгневеният партиен глава бурно възра-
зява: „И Вие искате да повярваме в правдивостта на такъв епизод? Никой няма 
да повярва! Всички знаят, че даже животните не захвърлят своите малки! Ако 
вземат малкото кученце и го хвърлят във водата, майка му веднага ще се втур-
не да го спасява, рискувайки живота си. Може ли да си представим, че бащата 
няма да отговори на въпроса на сина си и няма да му помогне със съвет как да 
намери правилния път в живота?“18 Зад това възмущение, подкрепено с приме-
ри от зоологията, се крие по-дълбок смисъл. Никита Сергеевич интуитивно и 
параноично усеща във филма на Хуциев разколебаването на една от основните 
митологеми на соцреалистическия канон – митологемата за „мъдрия баща“19, 
която се „чете“ двояко в съветското изкуство, проецирайки на първо място об-
раза на Вожда и в един по-снижен, ежедневен вариант, образите на „бащите-
наставници“, които създават идеологическо обкръжение на централния герой, 
„показвайки му правилния път и възпитавайки го.“20 Макар че краят на филма 
доказва вярност към високия ипостас на митологемата – ленинското начало, 
в цензурираната версия на филма тази вярност се уплътнява с кадри на самия 
Никита Сергеевич пред Мавзолея. В разговора между бащата и сина Журав-
льови може да бъде разчетен моделът на „сиротството“, характерен за соцре-
алистическия роман от 30-те години, в който социалното „голямо семейство“ 
приютява в себе си и помага на личността да намери своята индивидуалност21. 
Еретичното в разговора от „Заставата на Илич“ е не толкова в невъзможност-
та на бащата да напътства Сергей, а в самото чувство на изгубеност и нецеле-
устременост, което владее сина.

Говорухин, чрез прозата на Довлатов, строи кинонаратив, който дискре-
дитира изначално основната „бащинска“ митологема на всички възможни се-
мантични нива – отказът от бащинство на Лентулов, провалилият се като баща 
„положителен“ главен лекар, подборът на новородения 400-хиляден жител на 
Талин с подходящ баща, който ту се оказва етиопец, ту евреин, ту „неблаго-
надежден“ руснак... Във втория, официозен смисъл, бащинството също тър-
пи пълно фиаско – писмото на знатната доячка до другаря Брежнев се оказва 
пълна бутафория, посещението на Генералния секретар в Полша изглежда гро-
тескно незначително събитие на фона на кацането на американците на Луната, 
а фигурите на местните „ръководители и наставници“ приличат на клонинги, 
лишени от собствена физиономия и глас. Кредото на Лентулов е кредо на инди-
видуализма – той категорично нарушава правилата на соцреалистическия па-

18 Хрущев, Н. С. Речь на встрече руководителей партии и правительства с деятелями 
литературы и искусства. 8 марта 1963 года. Цит. по: „Искусство кино“, 1988, № 6, с. 100.

19 Гюнтер, Х., Цит. съч.
20 Пак там.
21 Кларк, К. „Сталинский миф о „великой семье“// Соцреалистический канон. 

СПб.: Академический проект, 2000, www.fedy-diary.ru/?page_id=4534 (Дата на използване 
15.09.2016).
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триархат, отхвърляйки всеки опит на „съзнателното“ начало на общността да 
подчини неговата „стихийност“22.

Дискредитацията на митологичния Баща обезмисля йерархията на цяла 
една епоха, представя другото нейно лице, което киното от 60-те години на XX 
век няма как да покаже. Преди Говорухин опит за алтернативна интерпретация 
на Размразяването в съвременното руско кино прави Валерий Тодоровски – 
синът на един от най-значимите режисьори от времето на хрушчовското упра-
вление – Пьотър Тодоровски. През 1993 г., по сценарий на В. Тодоровски, режи-
сьорът Д. Месхиев заснема „Над тъмната вода“ („Над темной водой“), където 
героите на 60-те са снижени до образите на откровени жизнени неудачници. 
Двадесет години по-късно самият В. Тодоровски режисира сериала „Размразя-
ване“ („Оттепель“, 2013), който представя политическата и културна ситуация 
след смъртта на Сталин през погледа и съдбата на кинематографистите от оно-
ва време (в сериала присъстват като персонажи Олег Ефремов, Сергей Бондар-
чук, Татяна Самойлова). Но Тодоровски не успява да излезе от своя „естраден“ 
стил на киноповествуване – характерите са бутафорни, лишени от дълбочина, 
а историческият контекст е бегло и декларативно очертан. 

За първи път в съвременното руско кино Говорухин пресъздава съвет-
ското Размразяване не само на нивото на сюжета, но и използвайки средства-
та на кинематографичния език от онова време. Чрез интертекстуалния диалог 
със знаковия филм на Хуциев режисьорът успява да представи 60-те години на 
XX век като социокултурна епоха със собствена митология, която завършва с 
ново „застудяване“. „Краят на прекрасната епоха“ представя краха на „съвет-
ския мираж на Удсток“23, изгубените илюзии на „шестидесятниците“ за осво-
боденото юношество на изкуството, пришествието на съветския консуматор 
от годините на брежневския Застой.

22 Пак там.
23 Кораблев, А., Коэн, Т. „Рецензия. Лебина Н. Мужчина и женщина: тело, мода, ку-

льтура. СССР — оттепель“, НЛО, www.nlobooks.ru/node/5089#sthash.anh20Zji.dpuf (Дата на 
използване 18.09.2016)
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Крум Гергицов

НЕЗАБРАВИМ АКТЬОРСКИ КВАРТЕТ
Спомен за актьорите от Русенския драматичен театър Елена 
Стефанова, Миланка Петрова, Васил Попилиев, Константин Димчев

Съдбата ги събра да бъдат колеги по едно и също време в Русенския дра-
матичен театър – 70-те и 80-те години на ХХ век. А това е един от най-славни-
те периоди от историята на този театър. Тогава се създават забележителни по-
становки, които печелят награди на различни представителни форуми. Творят 
режисьори като Слави Шкаров, Красимир Спасов, Маргарита Младенова, Пе-
тър Александров. Трупата има изобилие от талантливи артисти, които създа-
ват впечатляващи образи. Критиката често пише за театъра. Именно в тези не-
забравими, наричани от мнозина „златни“, години играят четирима артисти, 
които са най-талантливите, най-ярките, най-незабравимите.

Те са в трупата в различно време от творческия си път: Елена Стефанова – 
в зенита на зрелостта си, Миланка Петрова – в първите години на кариерата 
си, Константин Димчев и Васил Попилиев – в зрелите години на творчеството 

си. Ролите, които създава този актьорски квар-
тет, са от най-силните.

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА е добре позната на 
зрителите от В. Търново, защото твори в родния 
си град много години (1950 – 1970). Във Велико-
търновския театър театър се връща след 2000 г., 
за да завърши земния си път. На сцената му ук-
репва и се развива нейното актьорско дарова-
ние, разкрито в блестящо изиграни роли.

В дългогодишната си творческа кариера 
Елена Стефанова играе и на сцените на театри-
те в Бургас, Сливен, Шумен, а началото е театър 
„Народна сцена“ – София (1931).

В Русенския драматичен театър Елена Сте-
фанова пристига през есента на 1970 г., заедно с 
група, напуснала театъра във В. Търново  – ак-

Елена Стефанова –  
Уини от „О, щастливи дни“  

от Самюъл Бекет (1989).
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тьорите Марина Прашанова, Константин Димчев – Диди, театроведът Василен 
Васев. Това е годината, когато Васил Попилиев става директор на Русенския те-
атър и кани тези творци да се включат в състава му. Елена Стефанова дълги го-
дини ще бъде до В. Попилиев като негов съмишленик – първоначално в Русе, 
след това и в Шуменския театър (в края на 80-те години). 

На сцената на Русенския драматичен театър Елена Стефанова създаде 
роли, които ѝ отредиха място на една от най-ярките извънстолични актриси. 
Името ѝ бе широко известно, произнасяше се с уважение – категоричен при-
мер, че истинският талант може да блести не само в столицата.

На нея еднакво се отдаваха и драматичните, и комедийни персонажи: това 
се дължеше на факта, че имаше усет да навлезе в дълбочината на образа. Обра-
зите, които градеше, имаха социален обем, психологическа плътност. Нейните 
героини не носеха маломерността на дребния, незначителен индивид – и в дра-
мата, и в комедията те излъчваха сила, мощ. Актрисата яростно защитаваше 
философията на своя герой, затова играта ѝ излъчваше психологическа плът-
ност, разчиташе на социалната точност на обобщението.

Чуждата драматургия ѝ позволяваше да изтъква чувството си за достойн-
ство, да блесне с маниерите на аристократично, светско поведение, докато в 
българския репертоар беше съвсем друга – от нейната българска жена струеше 
мъдрост, деликатност, но стабилност на житейската позиция. Играта ѝ, на пръв 
поглед спокойна, уравновесена, постепенно набираше скорост, за да избликне 
във финала. Именно чрез това движение на ролята Ел. Стефанова постигаше 
характерното в образа. Тя не беше експлозивна, игрово-витална актриса. Геро-
ините ѝ бяха завършени, моделирани с точно разпределени акценти.

Много са незабравимите ѝ роли: Костанда от „Свекърва“ на А.Страшимров, 
Баба Злата Държавната жена от „Босилек за Драгинко“ на К. Илиев, Уини от 
„О, щастливи дни“ на С. Бекет, Вида от „Майка на всички“ на Г. Караславов, 
Леля Руца от „Птиците на нашата младост“ на Й. Друца, Федося от „Последни-
те“ на М. Горки и др.

Елена Стефанова беше позната на българския зрител и от ролите ѝ в кино-
то – образа на Марьола от романа на Г. Караславов „Татул“. За това ѝ изпълне-
ние авторът бе казал, че тъкмо така си е представял своята героиня. Кинорежи-
сьорът Константин Бонев написа специално за нея роля за филма си „Военен 
кореспондент“, посветен на преживяванията на Йордан Йовков по време на 
Първата световна войната. В него тя бе обикновена българка, тъгуваща за по-
губените си синове. В много филми актрисата изгради тъкмо този образ – на 
стоически преживяваща историческите събития жена, която с достойнство 
и гордост понася драматичните обрати. Беше на преклонна възраст, когато в 
спектакъл на Великотърновския театър (някъде в началото на новото хилядо-
летие) изигра роля на старица, която произнася тъжен монолог за своите си-
нове...

Скоро се навършиха 100 години от рождението на Елена Стефанова. 
Прек расен повод да си спомним за една голяма българска актриса, която оста-
ви светла диря в историята на театъра и киното.
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МИЛАНКА ПЕТРОВА е от актрисите, чи-
ято артистична кариера протича в театъра на 
родния ѝ град Русе. Завършва Театралната ака-
демия през 1971 г., четири години е по разпреде-
ление в състава на Добрич, а от есента на 1975 г. 
до 2000 г. неотменно е в трупата на Русенския те-
атър. Цели 25 години, четвърт век, тя гради об-
рази, които ѝ създадоха авторитета на една от 
водещите му актриси. Най-неочаквано, по лич-
ни причини, през 2000 г. се оттегли от активна 
театрална дейност. Един факт, за който колеги-
те ѝ безкрайно много съжаляваха. Въпреки това 
продължава да живее с проблемите на театъра, 
продължава да бъде за русенските зрители ак-
трисата, станала част от историята му.

Удивително разнообразни са ролите, които 
Миланка Петрова изигра на русенска сцена: ней-
ните героини са жени с различен социален ста-
тус, нравственост, външен рисунък – строга, но 
болезнено чувствителна е Гина от „Дивата пати-

ца“ на Х. Ибсен, смешно-объркана съпругата от „Кълбовидна мълния“ на Иван 
Радоев, достолепна Ана Фьодоровна от „Варвари“ на Максим Горки, опустоше-
на от живота, но с добра душа Ана от „Звезди на утринното небе“ на Ал. Галин, 
властна Канада Караконова от „Музика от Шатровец“ на К. Илиев, горда Жана 
от „Другата смърт на Жана д’Арк“ на Ст. Цанев, пищна и развилняла се Мара 
от „Д-р“ на Бр. Нушич. Една от най-незабравимите ѝ роли е Калуша от „Боси-
лек за Драгинко“ на К. Илиев

Лоши, добри, зли, смешни, хубави, суетни – всички героини на актриса-
та имаха своя позиция. Покорството им бе чуждо. Обединяваше ги идеята, че 
жената трябва да се уважава – нейната любов, ласка, кокетство; мъката ѝ, ра-
достта ѝ. Дори в смеха тя търсеше оправдания за своеволията на героинята си. 
Търсеше ценното, здравото в житейска философия на жената. Освен всичко 
друго, умееше да пее, да танцува, да бъде пластична. А това допълваше блясъ-
ка на ролята ѝ.

Един от незабравимите ми театрални спомени е ролята ѝ на Калуша от 
„Босилек за Драгинко“ от Константин Илиев. За нея тя получи награда на На-
ционалния преглед на българската драма през 1979 г.

Миланка Петрова владееше богат арсенал от изразни средства. Използва-
ше прийомите на психологическия театър, жестовете на Брехтовата отчужде-
ност, стихията на карнавално-народностната игра. 

В живота М. Петрова е някак свита, тиха, непосредствена и обикновена. 
Но стъпеше ли на сцената – ставаше кралица. Изведнъж всичко в нея придо-
биваше магнетизъм – в гласа, във фигурата, в движенията. Затова остават тол-

Миланка Петрова –  
Дорота от „Мнимо чудо или 
Краковчани и планинци“ от 

В. Богуславски (1978).
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кова силни, образно зрими спомените ми за ней-
ните роли. Да е жива и здрава в своето житейско 
достолепие.

ВАСИЛ ПОПИЛИЕВ бе известен театрален 
и филмов актьор, дългогодишен театрален ди-
ректор на театрите в Русе, Шумен, Плевен, Мла-
дежки театър „Николай Бинев“  – София. Неза-
висимо от различното му местопребиваване, сам 
казваше, че се чувства преди всичко русенец  – 
над 25 години е в състава на Русенския театър 
като актьор (1958 – 1970) и директор (1970 – 1982; 
1994 – 1996). 

Директорството му днес е повод да говорим 
за „златните години“ на Русенския театър. Пе-
риод на забележителни спектакли, създаване на 
трупа от талантливи творчески личности  – ак-
тьори, режисьори, сценографи, драматурзи. Ра-
ботеше със замах. Бе човек с усет. Прагматик в 
мъдрите си решения като ръководител.

Нещо богатирско се излъчваше от фигурата му: висока и едра; скулесто, 
сурово мъжко лице. Поради това и героите му на сцената и екрана имаха по-
добно излъчване – на хора със силни характери, здраво стъпили на земята. Иг-
раеше с широк размах. Беше чужд на модните тенденции в актьорското изку-
ство – беше творец на солидния психологически рисунък, на ярката социална 
обрисовка, на патетичното и публицистично присъствие на героя.

Особено му прилягаше българския репертоар. Самата му фигура, нату-
рата му излъчваше българското като страст и мощ. До последните си дни оби-
чаше с. Сваленик, Севлиевско (родното село на съпругата му). Там на воля ко-
сеше, копаеше, режеше дърва – чувстваше се на седмото небе сред природата. 
Такъв се чувстваше и на сцената, когато трябваше да играе българин.

Васил Попилиев изигра много роли на русенска сцена. Като Павел от „Вся-
ка есенна вечер“ на Ив. Пейчев, Шейлок от „Венецианският търговец“ на У. Ше-
кспир, Сусо от „Януари“ и Лазар от „Лазарица“ на Й. Радичков, Иван Коломий-
цев от „Последните“ на М. Горки, Сатин от „На дъното“ на М. Горки, Репан от 
„Кръчмата под зеленото дърво“ на П. Ковачик, Господин Балкански от еднои-
менната пиеса на Г. Данаилов, Йордан Герака от „Гераците“ на Елин Пелин и 
още много други.

В. Попилиев беше и популярен филмов актьор. Помним централните му 
роли във филми като „Веригата“ (филмът, който му проправи пътя на славата 
в киното), „Барутен буквар“, „Иван Кондарев“, „Тримата от запаса“, „Привърза-
ният балон“, „Събеседник по желание“, „Най-добрият човек, когото познавам“, 
„Лавината“ и много други. На екрана беше безпределно искрен, излъчващ поч-

Васил Попилиев – Ганьо 
Балкански от „Сто години 

Господин Балкански“ от 
Георги Данаилов (1995).
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ти документално присъствие. Героите му носеха драматизма на съвременника, 
бунтуващ се срещу неправдата. Героите му в киното притежаваха особен ко-
лорит – прекалено земни, сърдечни, трудолюбиви, действени и същевременно 
носещи нагласата за една искрена, човешка изповедност и сърдечност. Той до-
бре познаваше психиката на обикновения човек и го пресъздаваше на сцената 
и на екрана с много любов и майсторство.

В. Попилиев бе крупна фигура. Той си отиде през 2002 г. Разказвали са ми 
как стоически е понасял истината за болестта си. Такива стоици и горди нату-
ри бяха и героите му.

КОНСТАНТИН ДИМЧЕВ  – ДИДИ. Името 
на този актьор блести с някаква особена, припов-
дигната и привлекателна сила. Той е сред първите 
артисти, създали темела на Русенския театър. За-
това неговото име винаги се споменава с уваже-
ние. Беше актьор, изтъкан от артистичност, ари-
стократичност (в живота и на сцената), ерудиция. 
По улиците на Русе се движеше задъхан, готов с 
часове да ти разказва за бъдещата си роля.

Константин Димчев пристига в Русе през ес-
ента на 1970 г., вече доста известен: с минало на 
актьор в театър „Трудов фронт“ – София, препо-
давател в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, актьор в Теа-
търа на армията – София, в театрите на Добрич, 
Плевен, В. Търново. Популярността му се дълже-
ше и на известното по онова време предаване по 
Радио София „Срещи с Коста“.

К. Димчев беше съчетаваше в играта си на 
концептуалното мислене, силните страсти, дискретна патетичност и непри-
крита романтичност. Образите му се „задъхваха“ от прояви на философич-
ност, дълбока психологичност. Имаше за многообразието на живота, което 
пренасяше и на сцената.

Обичаше книгите. Без тях трудно можем да си представим колоритния му 
образ и знания. Вероятно това придаваше известна „литературност“ на играта 
му: героите му бяха свръхвъзбудими, с чувствителна психическа мембрана и 
остра социална рефлексия. И носеха някакво вродено трагическо начало.

Изигра ярки роли от класиката и съвременната драматургия, които в пъл-
на мяра разкриха високото му професионално майсторство: метр Блазиус от 
„С любовта шега не бива“ от А. дьо Мюсе, Петров от „Есента на един следова-
тел“ от Г. Данаилов, Хайнриг Цицията от „Малкият Махагони“ на Б. Брехт, Ял-
мар Екдал от „Дивата патица“ и д-р Стокман от „Народен враг“ от Х. Ибсен, 
Президентът от „Коварство и любов“ от Фр. Шилер, Барона от „На дъното“ от 
М. Горки и др.

Константин Димчев – 
Салиери от „Амадеус“  
от П. Шафър (1982).
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Ролята, която обаче се превърна в негова визитна картичка, бе Салиери 
от „Амадеус“ на П. Шафър. В нея той изрази всичките си мисли, емоционални 
трепети и философски виждания на творец. Димчев изрази трагичността на 
посредственото, как то убива и малките частици на таланта. Затова неговият 
Салиери беше не отблъскващ, а повече страдалец, който се докосва до тайните 
на гения, на божествено талантливия.

Константин Димчев се изявяваше и като режисьор. Направи редица по-
становки в театъра, в операта, в телевизионния център на Русе. Театралните му 
постановки носеха солидна психологическа правда, смесица от метафоричност 
и реализъм. Такива бяха „Стъклената менажерия“ от Т. Уилямс, „Големият род“ 
от М. Минков, „Цял живот дете“ от Ер. Кестнер и др.

Участваше и в българското кино. Изигра отговорни роли в телевизион-
ните сериали „Пагоните на дявола“ и „Записки по българските въстания“, в 
„Адаптация“, „Време разделно“, „Аспарух“ и др.

Когато Константин Димчев почина през 1984  г., проф. Л. Тенев написа 
прочувствено слово във в. „Народна култура“, изричайки знаменателни думи: 
„Ударът е толкова внезапен, неочакван, болката – така силна, че не мога да вне-
са порядък в мислите си. Но тя е болка на мнозина. Защо започва да расте този 
вакуум в театъра ни? От нищо не ме е страх повече, отколкото от празните 
пространства в изкуството“.

Днес една камерна зала в Русенския театър носи името „Константин Дим-
чев“. И това е един от малките жестове, които направиха сегашните театрални 
творци от Русе към паметта на забележителния актьор.

Русенският театър е имал много талантливи личности. Едни са започва-
ли пътя си в него, други са били само за известно време в състава му, трети са 
оставали завинаги. Ето защо актьорският квартет, за който си припомнихме, 
може да бъде заменен с друг, не по-малко известен. Но аз избрах тези, защо-
то са повлияли особено много върху атмосферата на нашия театър. Ролите на 
тези актьори, вече от дистанцията на времето, се извисяват още повече в па-
метта ни. Карат ни да вярваме в силата на голямото изкуство и следата, което 
то оставя.
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Борис Китанов

За изложбата на Иваничка Панева
В моите 73 лета има две константни и неподвластни на времето вели-

чини – това е 37-годишният ми брак с невероятно търпеливата ми съпруга и 
43-годишното ми приятелство с още по-търпеливото семейство Паневи – рес-
пективно с болярката Иваничка Панева.

Журналистическият шаблон обикновено определя откриването на една 
самостоятелна изложба като творческа изповед, творческо откровение и т. н. и 
никога не си дава сметка, че това е преди всичко въпрос на години невероятно 
упорит труд, години на съмнения във верността на избрания път, в качеството 
на превзетото от образи и преживявания платно, че това е акт на лично преце-
нена смелост да застанеш душевно и професионално „разголен“ пред всички 
такъв, какъвто си, а не такъв, какъвто биха искали да бъдеш и да кажеш, макар 
и с притеснение: Това съм аз! Точно в този момент е скрит огромният риск да 
изгрееш шумно, да те определят за „откритие на деня“, което със своята крат-
котрайна яркост осветява творческия път на внезапно изгрелия само до вечер-
та. После остават само шумните кръчмарски легенди и в крайна сметка следва 
забравата!

Но има и друга категория творци. Те живеят с една постоянна любов, с 
една постоянна истина, чието разкриване е въпрос на дълго и самокритично 
пътуване към себе си. Истина, която разтваря бавно картината на живота и 
чувствата, картина на която дясната част на рамката липсва и тя се превръща 
в миг, в кадър от един многосериен спомен за онова, в което авторът е влюбен, 
превръща се в символ на онова, с което авторът ни дарява, ограбвайки себе 
си.И ни казва съвсем искрено – това съм аз, съдете ме!

Такъв творец е Иваничка Панева. Това е и истинската причина да приема с 
радост приятното задължение да открия юбилейната ѝ изложба, не като поръ-
чков мариачи, а като влюбен съдник, години наред бродил в мълчание по пъте-
ките на нейните творчески търсения и открил нежната, лирична душа на, нека 
да я нарека така, певеца на Велико Търново.

Някой може да ме упрекне, че използвам определението, дадено в начало-
то на ХХ век на известния френски художник и бохем Морис Утрильо – певе-
ца на Париж. Нима историческата перла в короната на България като В. Тър-
ново да не заслужава своя достоен певец? Заслужава го! И го има в лицето на 
Иваничка. Дори бих добавил, че за разлика от Утрильо тя не се съсредоточава 
върху документално точни обекти, а предпочита да превръща града в обобщен 
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символ на една истинска 
любов, на едно истинско 
преживяване. Избягва ста-
рателно мимезиса, дели-
катно ни предпазва от из-
лишно шумната бъбривост 
на детайла, като по този на-
чин запазва първоначална-
та звучност и внушение на 
обекта, привлякъл внима-
нието ѝ и накарал я да по-
сегне към бялото платно 
и четката. Така тя избягва 
грешката на много свои колеги да унищожи видението и да превърне платното 
в безлична снимка за спомен.

Нейните картини не са разказ за града, а негов символ, дори запазена мар-
ка. И забележете, тя не е шумен екскурзовод, а тих, гостоприемен домакин, кой-
то ви кани ненатрапчиво да изберете сами и да поемете по свой път из града и 
така да изплетете чисто своя мрежа от естетически преживявания, които по-
степенно се превръщат в спомен занепреходните стойности на уникалния ис-
торически феномен – В. Търново и неговия певец – Иваничка Панева!

Освен това платната на Иваничка Панева са композирани така, че напом-
нят на обградени със сияние острови във водите на времето. Острови на вре-
менното спокойствие и честото бягство, острови на любовта и вдъхновението, 
острови в които всяка изморена душа намира покой и освежена от времето на 
самовглъбението поема отново пътя към следващия ден на спомена, към след-
ващото откритие, към следващата творба на Иваничка, кодирала в себе си ис-
тините за нейния духовен автопортрет. Автопортрет еднакво осенен и по хъл-
мовете на родния Царевград, и по полята на Тоскана, и край морския бряг, и 
навсякъде, където нейната скиталческа душа е намерила свой пристан. 

Колкото и да звучи странно, платната на Иваничка са по свой начин аб-
страктни. Не защото липсва формата, а защото тя е успяла да се абстрахира ус-
пешно от всичко излишно, което би попречило на чистите ѝ чувства и искрени 
преживявания. Светлината също е абстрактна. Нейните композиции не отра-
зяват, а светят със своя вътрешна светлина, извираща от платното към зрите-
ля. Нежно докоснала професионално подбраните коплементарни цветове, ху-
дожничката успява да ги успокои и балансира, елегантно да ги нюансира, за да 
обгърнат ласкаво платната ѝ. Така дори най-снежните зими излъчват топлина 
и уют. Бих добавил – излъчват чиста, женствена чувственост!

Начинът на композиране на архитектурата също не е случаен. Къщите 
са подредени така, че носят в себе си своеобразна тонова ритмика и придават 
на картините музикална звучност. Пейзажите излъчват пасторална чистота и 
спокойствие, плавно преливащите се терени неусетно ни въвеждат в платно-
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то и разширяват неговия 
свят, привидно ограничен 
от рамката на картината, а 
цветята, подбрани и под-
редени с много любов, ни 
подканят гостоприемно да 
надникнем зад прозорци-
те на къщите или може би 
в душата на автора.

Драги гости, прикан-
вам ви да приемете покана-
та и потънете в тайнството 
на картините на Иваничка, 

защото там някъде, където тя ви очаква, красивото от естетическа категория се 
превръща в морална норма. Някъде там ще срещнете болярката Бойка и пре-
красните лица от обобщените портрети на българки, озарени от онази чистота, 
която днешна България постепенно заличава като спомен и за това аз ги прие-
мам не като фолклорен мотив, а като повод за визуален протест срещу чалгата 
във всичките ѝ съвременни измерения и във всичките сфери на нашето болно 
съвремие!

По същество всички изкуства, колкото и да са различни като техника на 
изразяване, си приличат и са обединени от чисто индивидуалната човешка 
„техника“ на възприемане и съпреживяване на отправените към нас послания. 
Истинското изкуство е проекция на човешкия дух и затова аз много често не 
следя стриктно какво привидно изобразява то, а какво с любов е успяло да ми 
внуши. А изкуството на твореца Ив. Панева ми внушава любов и дарява с ус-
мивка. Тук неволно се сещам за филмовия сериал „Младият папа“ на Соренти-
но, в който, цитирам по памет, папата казва – „Бог не е чудо, а само усмивка, 
любов, вяра и бъдеще.“

Драги гости, повярвайте на твореца Иваничка Панева, така както аз ѝ по-
вярвах! Заредете се с любов и усмивки и не забравяйте: Купете си бъдеще!
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ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ – ПЕТЪР ДИНЕКОВ: 
73 неизвестни писма (1936 – 1953) с бележки на редактора

Действащите лица в тази епистоларна „повест“ са основни персонажи в 
книгата за литературното приятелство на Петър Динеков и Владимир Ва-
силев. Писмата белетризират и уплътняват „златорожката връзка“ между 
младия критик и неговия редактор като културно-исторически и психологи-
чески контекст. 

1. 11 юлий 1936 [по стар стил денят е Петровден – б.м.]
Господин Динеков, 
Ако този Ви е адреса и ако това писмо Ви намери, елате, ако обичате, в 

„България“ в понеделник, към 7 часа да черпите едно кафе, т. е. да си получите 
хонорареца. След тая дата не отговарям…

Много здраве – Вл. В. И честит имен ден!

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 14.

2. Сф, 16 септ. 1936 
Господин Динеков,
Чух, че щели сте да заминавате. Моля Ви, непременно преди това да се 

видим – и за рецензията, и за други работи. Аз съм в „България“ от 6.30 – 7.30 
всеки ден. А останалото време у дома – можете да ми се обадите на 2 – 14 – 90. 

Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 17.

3. Редакция на „Златорог“, Сф, 21 септември 1936 
Господин Динеков,
Чаках Ви оная вечер, когато бяхте с Йор. Иванов1, да дойдете в кафенето, 

но не ме ли разбрахте, какво Ви стана…

1 Проф. Йордан Иванов (1872 – 1947) – по това време редовен професор и ръково-
дител на Катедрата по бълг. литература (1925 – 1945). Литературен историк, фолклорист, 
археолог. Един от най-изтъкнатите представители на българската филологическа наука. 
Току-що са излезли неговите „Старобългарски разкази. Текстове, новобългарски превод и 
бележки“, 1935 г. Може би темата на оживения разговор с неговия бивш отличен студент 
Петър Динеков е била тъкмо последната книга на професора. Обаче „ревността“ на редак-
тора на „Златорог“ към неговите сътрудници е била пословична: „Исках да е само мой, само 
мой!...“ – казвал през смях Вл. Василев за младия Динеков.

Ëèòåðàòóðåí àðõèâ
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Исках да поговорим за рецензията. 
Благодаря Ви за доброто желание, което 
имахте да я напишете. Хубава, но правите 
ми някои възражения, които биха ми на-
ложили да Ви отговоря. А искам да се из-
бегне това.

Най-напред, за изданието. Може да 
не е толкоз академично-научно-критично 
и пр., колкото би го направил някой гос-
подин професор2, но [не] е и само за ши-
роката публика. Мисля, че има достатъчно 
данни, факти, указания, писма, редакции, 
правописи, точки, запетаи, страници и тем 
подобни, потребни и за „изследвача“, т. е. 
за 4 – 5 души в България. Та и Вий сам ги 
изброявате! Повече материал и няма или 
остава съвсем нищожен. Не че държа да се 
признае изданието „критично“, да остане-
ше на мене, бих направил едно без всички 
тия работи и свел бих Яв. до „Подир сенки-
те“, (даже и не всичко оттам), но във всеки 

случай не е пък нито като пълното събрание на Славейковите съчинения, нито 
като Вазовите.

Сетне, поезията на Яв. не била обяснена с психически предразположения, 
среда, култура и проч. Може да не Ви се харесват обясненията, но обяснения 
са дадени и в началото, и в края. Влияния? Бодлер, Лермонтов, Метерлинк. Ако 
има други, посочете ги. Ама нямало подробни съпоставяния, цитати и проч. 
Никога няма да го направя, както би го направил Арнаудов, да кажем. Това си е 
мой начин на писане – да ги вмъкна неусетно, да не спират и смущават читате-
ля, да не пречат на цялото. А който иска да изследва стих по стих – да го прави, 

2 Известно е скептичното отношение на Вл. Василев към някои хора от професорско-
то съсловие. Дори за своите сътрудници проф. Богдан Филов и проф. Борис Йоцов изне-
надващо се изказва без особен възторг. В книгата си „Литературният мит“ Сава Василев 
подробно анализира споровете му с професорите К. Гълъбов и Ал. Балабанов, с Ив. Ра-
дославов и др. Вероятно критикът не е могъл да прости на проф. Гълъбов несправедливите 
обвинения към своите любимци: в беседа за съвременната бълг. поезия през 1924 г. Гълъ-
бов казва за Багряна, че у нея нямало „жизнен сок и чувство“ и че „върху всичките ѝ твор-
би лежи сянката на Ахматова“; потресаващите с трагизма си стихове на Разцветников от 
цикъла „Удавници“ нарича безлични, а Фурнаджиев бил „най-характерен представител на 
литературното разпътство“. По този начин Гълъбов явно иска да уязви косвено редактора 
на „Златорог“, защото смята, че статията му „Маршът на победата и на смъртта“ е плагиат 
от негова статия за Йовков. Вл. Василев отговаря със заглавието „Един професорски „пас-
квил“. Кулминацията е през 1927 г. След брошурата на Гълъбов „Пакостната дейност на 
един критик“, критикът отговаря с текста „Хулиганството в литературата ни“, кръщавайки 
опонента с ироничния псевдоним „проф. д-р Гъл“. 

Владимир Василев  
и Петър Динеков
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Иваничка Панева
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Иваничка Панева
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„Търновски прозорец“ „Улица Гурко“
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щом било толкоз важно. Давам на читателя само общи позовавания на този и 
онзи автор и не ще да го провеждам по целия път на проверки, които съм пра-
вил, за да каже – брей, я гледай този колко дълбок изследвач!

Трябвало да разгледам Яв. поезия не само като индивидуална проява, ами 
и във връзка с развитието на лириката ни. По моя мярка, стигат тия 7 – 8 стра-
ници на края, дето се говори за отношение към поезията на Славейкова, Вазо-
ва, за обществени условия, за психика на времето и пр. А и вътре има. Да не сед-
на сега да пиша монографии и истории на бълг. поезия (защото де му е края?).

Вий особено се спирате на това, което съм казал за Тракия. Може да не е 
достатъчно, но не може да се отхвърля с 2 – 3 реда. И друг път съм се опитвал 
да вмъквам, при обяснение темперамента на писателя, влияние на природата, 
което е неотрицаемо. Мисля, че писатели като П. Р. Славейков, Пенчо Слав.,  
П. Ю. Тодоров, Елин Пелин никога не могат да бъдат родени в Тракия. Както 
Ибсен напр. никъде, освен там, на север. Равнината успокоява, но успокоява 
равнината – степ, равнината арабска и проч. пустиня – като отправя съзнание-
то нагоре, към някакъв мистицизъм или го приковава в религиозна догма и 
т. н. За тракийския дух не съм аз първият, който се позовавам на тая особеност. 
Та неговата нихилистичност, по-слаба религиозност, по-слаба податливост на 
обществена дисциплина се е проявявала толкоз пъти и в историята ни, и във 
войните [...]. Научни доказателства за това не може да има, затова и аз го под-
хвърлям като догатка, като допустимост, която, разбира се, може да се развие, 
да се направи по-интересна и по-убедителна. Но не му е мястото в един предго-
вор. Както не му е мястото и в една рецензия – за пет тома, да се спори по това.

„Омаловажавам“ стихотворенията от първия период на Яв. Дотолкова, 
доколкото сам Яв. ги омаловажава. Ако им се даде по-друго значение, Яв. ще 
тряба, както правят някои г-да, да се раздели на две половини, несъчетаеми: до 
тогаз бил един, пък сетне взел, че станал друг! Хубава критика! Задачата е да се 
поставят двата периода в единство, като се наблегне повече на ония мотиви в 
първите стих., които носят зараждането на сетнешните. Социалистическият 
период трае дълго наистина, но едновременно с „На нивата“ Яв. пише и „Лист 
отбрулен“ и „Чудак“, и „Луди-млади“ и пр. Аз пък не съм съгласен с такава по-
стройка, каквато искате.

Дето съм нарекъл любовта на Яв. към МЮТ3 единствена, е истина. Та це-
лите „Безсъници“ са писани за нея. И „В полите на Витоша“. За Лора – ни едно 
стихотворение. Посвещение – ама кога? След случката. Обяснимо. Ами писма-
та му до МЮТ, които бе неудобно да се печатат, защото са съвсем лични! Прав 
сте, че от почит не трябва да се казва, но нали в други случаи (какво да се печа-
та) не искате да се държи сметка какво Яв. желал? Във всеки случай, аз съм се 
въздръжал от много приказки по това.

Напразно мислите, че има кой знае какви други материали. Има само едно 
интересно писмо до Кръстева (не цяло). Най-важните 5 – 6 писма от Нанси до 
мен, които бяха с литературно значение, съм ги затурил кой знае де и не можах 

3 МЮТ – Мина Юрданова Тодорова. 
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да ги намеря4. Каквото има недадено, ще го дадем в 
Златорог, но томът не можеше вече нито с една стра-
ница да се увеличава. Аз и без това притурих контра-
банда половин кола. За библиография – добре беше, 
готова е, по същата причина. И пр. и пр. Както виж-
дате, не бих могъл да не Ви отговоря. Сетне пък може 
Вие на мене, и така нататък. Малко са разправиите с 
другите, сега тряба да пишем полемики и със сътруд-
ниците си.

Мисля, че ще пожелаете да бъдете тъй добър да 
прегледате рецензията (сигурно имате черновка, ако 
нямате, веднага да ви я изпратя) и да попромените 
тия пасажи в такава форма, че да бъда освободен от 
неприятното задължение да отговарям. Ако искате 

даже, махнете всички хвалби за предговора и за цялата ми работа, недейте спо-
менава по никакъв повод името ми, за да бъдете компенсирани. Ще се увлека 
и кой знае де ще му излезе края. Омръзнаха ми тия разправии, не ми остава 
от тях време за друго. Щом мислите инак, напишете една статия за Яв., дайте, 
с удоволствие ще я поместим. Моля Ви и очаквам до края на седмицата да по-
луча рецензията (даже и ако тряба да Ви я изпращам), защото до понеделник 
книжката ще стигне до прегледа и тряба да се дава в печатницата.

Статията за Литературната легенда, за която ми говорихте, вероятно не 
можете я написа веднага, затова бих Ви помолил за 8-а кн. пак една рецензия, 
само ми кажете за какво – да я не вземе друг.

Този ли Ви е адреса? Радвам се, че са Ви назначили на добро място, и близ-
ко.

Много поздрави – Вл. В., Цар Борис 80.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 55 – 58.
Запазена чернова – ЦДА, ф. 373к, а.е. 78, л. 32 – 33.

4. Пловдив, 23 септ. 1936 г. 
Уважаеми г. Василев,
Много съжалявам, че не можахме да се видим в София. Вечерта, когато 

обещах да Ви потърся, задържа ме при себе си проф. Иванов5. А Вашата кар-
тичка получих в деня на заминаването. Можете да си представите колко много 
човек е зает при такива случаи – нямах никаква възможност да Ви се обадя. И 
съжалявам страшно – защото недоразуменията се изглаждат най-добре в личен, 
непосредствен разговор, а не чрез писма. Все по тая причина няма и да отгова-
рям тук на възраженията, които ми правите. Моля Ви само да ми изпратите ръ-

4 Публикувани са доста по-късно, за годишнина на Яворов, в паметната кн. 8 на „Зла-
торог“ през 1939 г. 

5 Проф. Йордан Иванов. През целия живот на П. Динеков нататък неговият профе-
сор остава образец за университетско и научно присъствие. 

Петър Динеков
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кописа (черновка нямам, защото винаги пиша направо), за да го прегледам още 
веднаж и евентуално да поправя ония места, по които ми възразявате. Сега не 
си спомням добре точната форма на изразите си, затова не мога и да Ви отговоря 
по повдигнатите въпроси. Ще сверя казаното от мене с онова, което ми възразя-
вате, и тогава ще реша дали да го променя. Във всеки случай, трябва да Ви уверя 
само в едно – че винаги, когато съм писал, ме е ръководило желанието да открия 
истината, само това желание и нищо друго. Не смятам, че не греша – за един 
млад човек това е толкова повече допустимо. Но само тогава поправям и проме-
ням схващанията си, когато ме убедят, че съм на крив път, – или сам се убедя в 
това. Ето защо с искрено желание за изглаждане на спора ще прегледам ръкопи-
са си, ще видя още веднъж засегнатите места и, ако намеря, че не съм прав, ще ги 
променя и ще Ви изпратя рецензията. В противен случай ще я задържа, няма да 
я напечатам никъде. Мъчно ми е само за книгоиздателството – че му се похабява 
един екземпляр от това скъпо издание. Но, понеже аз и тъй имах намерение да 
си купя Яворовите съчинения, то ще му изпратя тяхната стойност.

– Колкото за „компенсирането“ – на това нещо не мога да се съглася. Което 
съм казал, то ще си остане. То няма никаква връзка с нашия спор. Не е въпрос 
за похвали или отричане, а само за истината – така, както искрено, безкорист-
но, без всякакви странични внушения, я схващаме и преценяваме. Благодаря 
Ви извънредно много за добрината да прочетете рецензията, тъй обстойно да 
се занимаете с нея, тъй нашироко да ми отговорите. Ценя много Вашите бележ-
ки и ще ги взема под внимание.

Нова рецензия за кн. 8 с готовност ще Ви изпратя, но не знам върху какво. 
Ако имате нещо предвид, пишете ми. Дори можете да ми изпратите и самата 
книга, защото аз тук не получавам никакви книги.

С почит – П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 30 – 31, оригинал.

5. Сф, 25 септ. 1936 
Любезний г-н Динеков,
Изпращам Ви днес, хем препоръчано! рецензията и един отпечатък от 

въджишкия предговор. Можете да върните рецензията чак идния четв.-петък; 
защото книжката ще се забави (чакам още Багряна и Сп. Казанджиев6, които 
още ме въртят).

6 Спиридон Казанджиев (1882 – 1951) – един от редакторите на „Златорог“. Завършил 
в Цюрих с докторат върху психологията на Вундт. Оттук идва интересът му към инди-
видуално-психичното и към творческия акт. По това време проф. Казанджиев завежда 
Катедрата по систематична философия в Софийския университет. Публикува философ-
ско-естетическите си студии главно в „Златорог“. Пише за Пенчо Славейков, за приятеля 
си Б. Пенев, за д-р Кръстев, за А. Страшимиров. Сега Вл. Василев очаква от него статия за 
последния философски конгрес в Прага. Тя излиза едва в кн. 1 за новата 1937 г. Забавянето 
е обяснимо: статията, озаглавена „В перспективите на времето“, поставя сложни методо-
логически въпроси за смисъла на философията като наука в тогавашния свят. Не случайно 
този текст оглавява цялата книжка.
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В началото на окт. ще Ви изпратя някои книги, за които е добре да дадем 
отзив, та за която Ви притегне. Има си хас утре пък да бъдете в Сф, както се 
разбира от радиото, пък аз да Ви пиша в Пловдив. Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 16.

6. Пловдив, 30 септември 1936 
Уважаеми г. Василев,
Когато получих Вашето дълго писмо от 21 септемврий, имах впечатле-

нието, че съм извършил една некоректност: че съм подценил едно дело, което 
справедливо заслужава пълна похвала. Но сега, когато отново прочетох рецен-
зията си, убедих се, че с нея не съм извършил никаква несправедливост – на-
пълно са оценени усилията и грижите ви да дадете едно хубаво и точно изда-
ние на Яворовите съчинения. Посочени са всички добри страни на изданието, 
не е изпуснат нито един случай, в който да не е подчертано усърдието и любо-
вта на редактора към започнатото дело. Смятам, че рецензията е написана така, 
щото читателят да може да добие ясна представа за характера и високата стой-
ност на изданието. Поради желанието ми да дам по-подробно описание на от-
делните томове, на места даже рецензията ми е излязла доста сухичка.

Но не върху това е нашата препирня. Направил съм някои възражения. 
Вие казвате: „Не му е мястото в една рецензия за пет тома да се спори по това 
(тракийския дух)“. Вадя заключение от тия думи, че смятате, какво възражени-
ята ми заемат твърде много място в рецензията, че съм се спирал на несъщест-
вени неща, а не съм оценил онова, което съдържат петте тома. Не съм съгла-
сен с това. Възраженията заемат едва 3 – 3½ стр. от една рецензия 18 стр. И при 
това не се отнасят към предговора само, а за най-различни страни на издание-
то. Смятам, че най-малко мога да бъда обвинен в „престараване“ да възразя-
вам. Аз ясно и точно казвам: „Всяка критическа статия е по свой начин субек-
тивна, дава израз на едно лично отношение и затова нямаме право да искаме 
авторът ѝ непременно да мисли и възприема като нас. Обаче наш дълг е да по-
сочим онова, с което не сме съгласни.“ Ето началото, което ме ръководеше, ко-
гато правех възраженията си. Затова и в рецензията никъде не се говори за ня-
каква „абсолютна“ истина, която е наложителна за всички, а само се посочват и 
някои други страни на нещата. Постъпвам много внимателно, за да не се полу-
чи впечатление, че имам за цел да изтъквам своите лични схващания като об-
щовалидни и общозначни.

Прочетох внимателно Вашия отговор. Все пак продължавам да мисля, че 
по някои въпроси може да има две мнения. И не разбирам защо винаги гледи-
щата трябва да се уеднаквяват, защо статиите ни трябва да изглеждат гладки, 
натруфени само с комплименти, възпитани и учтиви като салонни кавалери. 

Може би се изразявам малко силно, но смятам, че не съгласието и еднак-
востта на схващанията, а често пъти тъкмо несъгласието и спорът дават мно-
го по-добри резултати. У нас изглежда, тая истина мъчно си пробива път. [По-
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слушността и лицемерието се ценят много по-високо 
от готовността да изказваш възгледите си. А тъкмо 
последното говори повече за личното достойнство 
на хората – добавено.]

Не отговарям на бележките Ви – Вие знаете ре-
цензията, следователно знаете и схващанията ми. 
От тях не мога да се откажа, защото още не съм се 
убедил в противното. Поради това не Ви изпращам 
рецензията – излишно е да се печата. [Ще я унищо-
жа – добавено.] Аз свойто няма да оттегля. Вие с него 
няма да се съгласите. Следователно, не ще дойдем до 
споразумение. Казвам тия думи с истинско съжале-
ние. Може би греша, но съзнанието за отговорност 
пред себе си и пред другите не ми позволява да по-
стъпя иначе. Ще помисля как да се издължа най-до-
бре на издателството за петте тома. Още веднаж Ви благодаря за готовността 
да дойдем до споразумение (да ме изслушате) [и да поспорите с мене. Може би 
при други случаи да не стигаме до подобни несъгласия… – добавено.]

С почит – П. Динеков 

ЦДА, ф. 1987, оп.1, а.е. 3753, черн.; ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 27 –28, оф. писмо.

7. София, 17 окт. 1936 
Господин Динеков, получих писмото Ви. Щом мислите тъй – тъй да бъде. 

Съжалявам и аз. И особено – за окачествяванията, които сте могли да дадете 
на едно желание, изказано по тъй приятелски начин. Сега Ви пращам повест-
та на Спространов7 „Клавдия“. Добре е да дадем една рецензия за нея 2 – 3 ко-
лони. Моля Ви, прочетете я (книгата е малка) и бъдете любезен да ми съобщи-
те, ще можете ли до 26 октомври да напишете. Защото кн. 8 се реди. Принуден 
бях да помоля Конст. да напише само за V том, защото трябва да се подкрепи 
„Хемус“8. За „отплащане“ за томовете няма какво да се безпокоите. Все някога 
ще пишете за Яворова, те ще Ви трябват. Считайте въпроса уреден.

С поздрав – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп.1, а.е. 3753, л. 4.

7 Димитър Евтимов Спространов (1897 – 1967), юрист, син на македонския револю-
ционер Евтим Спространов. Занимава се с нравствено-психологическите проблеми на ин-
телигента. Повестта е „Другата Клавдия“, 1936.

8 Вместо Динеков Г. Константинов представя изданието: Петият том на Яворовите 
съчинения. Издателство „Хемус“, Златорог, кн. 4, 1937. След излизането на предишния т. 4 
със статии по македонските работи, Г. Константинов е публикувал рецензията „Непозна-
тият Яворов“, където разглежда публицистиката му. За първите два тома е написал Стефан 
Попвасилев: Нови издания на Яворовите съчинения, Дума на българските писатели, бр. 2, 
4 ноември 1934, изд СБП. 

Петър Динеков
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8. Пловдив, 19 октомври 1936 г.
Уважаеми г. Василев, 
Получих картичката и повестта на Спространов. Ще Ви изпратя рецензи-

ята до 26 окт. непременно. Още тая вечер ще прочета книгата. Колкото за Яво-
ров, аз ще намеря подходящ начин да се издължа на издателството. Съжаля-
вам, че така стана, но иначе не можех да постъпя. Може би вложих в тая работа 
повече честолюбие, отколкото е потребно; но какво да правя… Надявам се, че 
ще ми изпратите септемврийската книжка на списанието в Пловдив. Приемете 
искрени поздрави.

Ваш П. Динеков
Много поздрави и на Г. Константинов

ЦДА, ф. 373К, а.е.78, л. 26.

9. Сф, 19 ноември 1936 г.
Господин Динеков, днес Ви изпратих кн. 8 на Златорог и с пощ. запис хо-

норара за рецензията Ви. Благодаря Ви за нея9.
Сега Ви изпращам и книгата на Константинова за Л. Каравелов10. За нея в 

следната книжка непременно тряба да дадем. Най-добре е да го напишете Вие 
и аз Ви моля. Понеже много закъсняхме, тряба да избързаме с кн. 9-а. До 27 – 28 
ноември, мисля, ще имате достатъчно време. И да я прочетете и да напишете, 
за да мога до тогази да я имам. Ще бъдете тъй добър, нали?

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 15.

10. Пловдив, 20 ноември 1936 г.
Многоуважаеми г. Василев,
Получих книжките и записа – благодаря. За книгата на Константинов ще 

напиша непременно, защото и без това много ме интересува. Трябва да се рад-
ваме, че най-сетне и за нашите писатели почват да се явяват отделни моногра-
фии. Вярвам, че в това отношение Константинов е написал интересна работа. 
Поради разсеяност не съм Ви върнал още екземпляра на „Другата Клавдия“. 
Днес ще Ви го изпратя. Предполагам, че екземплярът на Конст. книга е за мен.

С почит – П. Динеков

9 Рецензията на Динеков за „Другата Клавдия“е доста строга //Златорог, кн. 8, 1936. 
Една стъпка дели автора от истинското творчество, но едва ли някога ще успее да я напра-
ви. Динеков вижда недостатъци в стила, които се определят от виждането, възприемането 
на света. „Нещастието“ на Спространов е в това, че неговият стил е органически свързан 
със самата му личност, следователно едва ли някога ще успее да се освободи от него. „Сан-
тиментализмът на автора измества действието върху несигурната плоскост на наивността. 
На автора не са достигали сили да разгърне една душевна трагедия.“ 

10 Георги Константинов (1902 – 1970), сътрудник на „Златорог“. По това време той има 
вече три издадени книги. Тук става дума за монографията му „Любен Каравелов. Живот – 
творчество – идеи“, 1936.
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Много поздрави на Константинов

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 23.

11. Сф, 4 дек. 1936 г.
Господин Динеков,
Сигурно си казвате: и миналия път ми определяше срокове, а кн. изле-

зе след 20 дена – няма значи какво сега да бързам… Същата сметка си правят 
всички и затова всяка кн. закъснява. За закъснението на тая кн. не е рецензия-
та Ви причина, но ако не я получа до 3 – 4 дена, тя ще бъде. Моля Ви, седнете и я 
напишете. Ще Ви бъда твърде благодарен, ако я получа до сряда, 9 дек.

С поздрав – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 35.

12. Пловдив, 5 декември 1936 г.
Уважаеми г. Василев,
Извинявам се, че забавих рецензията за Константиновата книга. Напосле-

дък бях отрупан с много работа, пък и малко боледувах, та едва днес можах да 
я напиша.

Много поздрави! П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78.

13. Редакция на „Златорог“, София, 10 декември 1936
Господин Динеков, получих рецензията Ви, благодаря. Всичко хубаво, но 

на 2 –  3 места споменавате за впечатление на „публицистичност“ от Констан-
тинова, което уж искате да предупредите, а всъщност го внушавате на читате-
ля. А то е достатъчно да подцени книгата толкоз много, че добрите думи за нея 
остават с твърде относително значение.

Също и бележките за непълно цитиране, за липса на съдържание и ука-
зател (сам Константинов се оплакваше, че Хаджиев не му позволявал ни една 
страница повече, защото книгата излязла по-голяма, отколкото е уговорено), за 
нестройност, за планът на изложението, и особено за „епитетите, които нищо 
не доказват“. Може това да са нищожни неща, но който чете рецензията, няма 
време и възможност (той не знае още книгата) да преценява и от толкоз много 
вметнати бележки ще остане поколебан в отношението си към нея.

А и Вие сте съгласен, че е написана живо, темпераментно, с виждане обра-
за на Каравелова, който Константинов знае да приближи към нас и да ни увле-
че в него. Щом е тъй, мисля, тряба да му признаем неговия собствен начин на 
изложение, неговия стил и неговата метода (според мен, най-добрата, дедук-
тивна: да се даде отведнъж едно внушение на образа и сетне подробно да се из-
яснява, т. е., да се тръгне от центъра към периферията) и да не му се вменяват 
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във вина средствата, с които тъкмо постига това. Книгата не носи академичен 
характер и да се предявяват към автора изисквания академически, значи да се 
поставя там, дето не е и не желае да бъде.

Моля Ви, най-приятелски: изоставете тия няколко изречения – те мно-
го ще огорчат Конст.! От това рецензията нищо няма да изгуби. С това ще уле-
сните и мене. Ей с такива дребни уж неща успяхме да прогоним някои ценни 
хора от Златорог. Не правете въпрос на честолюбие, което, уверявам Ви, зная 
да пазя. (Никога не бих Ви препоръчал да станете редактор на литературно 
списание.) Пращам Ви двете листчета, в очакване до неделя да ги върнете.11

– В книжка 10 ще турим покана за новата годишнина, в която обявяваме 
работите, които ще дадем. От Вас ще обявим „Литературната легенда“, нали? 
Само ми кажете към кога ще бъде готова.

– Трето: тия дни „Хемус“ пуща „Аз, ти, той“ от Елин Пелин12, „Ако можеха 
да говорят“ от Йовков, „Княз без корона“ от Полянов13, „Момичето и господа-
ря“ от Гюро14 и „Мадрид гори“ от Св. Минков. Искате ли да напишете рецензия 
за Пелина или за Йовкова? Или за кого? С поздрав – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 48.

14. Пловдив, 11 декември 1936 г.
Уважаеми г. Василев,
Твърде много уважавам и ценя Г. Константинов, за да искам да го злепос-

тавям пред читателите. Толкова хубави работи съм казал за него в рецензията 
си. И съм ги казал тия неща с удоволствие, защото работата заслужава да бъде 
похвалена. Смятам, че никой читател не би могъл да се заблуди за стойността 

11 Рецензията за Г. Константинов все пак излиза в септемврийската кн. 9 на Златорог, 
1936. 

12 Рецензията на П. Динеков за Е. Пелин е доста критична: „Аз…ти…той“. Мили 
родни картинки от Елин Пелин, Златорог 1937, кн. 1. Само преди няколко месеца писателят 
е издал една от най-хубавите книги на новата българска литература – „Под манастирската 
лоза“. Но ето сега пред нас застава един нов Елин Пелин. Въпреки че Динеков високо 
оценява първия разказ „Мила родна картинка“ заради „рядката прелест на тоя бисер на 
литературата“, следващите разкази приличат на фейлетони, писани по случай, имащи за 
цел да осмеят някакъв личен или обществен недъг. Тук художникът е отстъпил място на 
гражданина. Но дори само заради неподправения хумор и дълбоката ирония на първия 
разказ си заслужава да се притежава цялата книга.

13 „Княз без корона“. Роман от Вл. Полянов, 1937. Рецензията за този роман е от 
Йордан Бадев. Владимир Полянов (1899 – 1988)  – директор на Народния театър (1941–
1944) и Държавната театрална школа (1942 – 1945), режисьор. Основател на българския 
ПЕН клуб. Следва медицина в Грац и Мюнхен, философия във Виена, дипломация в София 
и режисура във Варшава. Ранните му творби са диаболични. Същността на психиката е 
непостижима за разума. Личност с богата култура и ерудиция. Преводач от англ. и немски. 

14 Гюро – псевдоним на Георги Райчев (1882 – 1947). Става дума за книгата „Господинът 
и момичето“, която се смята за творческо поражение, заради което са наричали автора на 
шега „господинът без момичето“.
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на книгата от няколкото бележки, които съм направил. Те са твърде незначи-
телни, но не могат и да бъдат пропуснати, защото изразяват мои схващания и 
убеждения. Константинов едва ли би се разсърдил – познавам го добре. Пък 
и не бива да изискваме от един рецензент само хубави неща да посочва. След 
като е изтъкнал стойността на книгата, нима няма право да направи и някои 
възражения? Искрено Ви казвам, не мога да разбера Вашите опасения. Те ме 
твърде много очудват, защото вече втори път имаме подобно недоразумение с 
Вас. Държа статията да излезе без промени. Ако се съгласявате, обадете ми, за 
да Ви изпратя листчетата. – „Литературните легенди“ ще бъдат готови за фев-
руарий, защото целия януарий ще бъда зает с държавен изпит. За която и да е 
от посочените книги мога да напиша рецензия.

Ваш Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 21

15. София, 30 декември 1936 г.
Уважаеми г. Хаджиев15,
Предайте приложената статия за „Аз-ти-той“ на Вл. Василев. Ще Ви моля 

да предадете на приносителя и обещаните Ваши нови издания, струва ми се – 
книгите на Г. Райчев и Чудомир. Бих ли могъл да получа и първата книга на Чу-
домир? Не съм получил още последната (9) книга на „Златорог“, та бъдете до-
бър да ми дадете и нея.

Предварително благодаря за всичко.
С неизменна почит – П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 3.

16. Редакция на Златорог, Сф, 13 декември 1936
Господин Динеков,
За другите бележки помислете пак (това е впечатлението, което се полу-

чава) и си решете сам. Но тия две: за „нестройност“ (за непълнотата – както 
и да е, макар да не може да се разбере защо методата именно води непълнота-
та и в какво собствено е тя) и 2. пасажа за „епитети, които нищо не означават“ 
(значи К. е празнословец) и повторението на същото място за „публицистич-
ност“, както е казано в началото, стр. 1 – 2, все може да мине, защото е оговоре-
но поне) – не бива. Такава обида на Конст. не мога да понеса. Вярвам, не я ис-
кате и Вие. Очаквам, прочее, във вторник да получа листчетата. Да не Ви прави 
впечатление тая моя бдителност: за онова, което се пише в прегледа, аз се счи-
там солидарно отговорен с авторите.

15 Христо Хаджиев (1876 – 1952) – един от основателите на книгоиздателство „Хемус“ 
(1918 – 1948) и негов директор (1924 – 1947). По-късно Динеков отбелязва в дневниците си: 
„Дъщерите му бяха комунистки, също и зетьовете. По-малката, Елка, бе женена за бъде-
щия генерал Пейчо Пейчев и бе съдена по процеса на ЦК заедно с Вапцаров“.
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Тия дни Ви изпращам Пелиновата книга – сигурно за нея няма да имаме 
никакви недоразумения. „Литерат. легенди“ – за кн. 2-а добре е.

За празниците сигурно ще дойдете в София, елате да поприказваме.
Поздрави – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 51.

17. Пловдив, 14 декември 1936 г.
Уважаеми г. Василев,
Твърде много ми е мъчно, че Ви поставям в такова неудобно положение 

пред Константинов. Ще се съгласите, че ако е въпрос за приятелство, и аз твър-
де много ценя Константинова и в никой случай не желая да му нанасям ни-
каква обида. Мисля, че и не правя това. Обаче своите убеждения [винаги – за-
чертано] съм поставял по-високо от всяко приятелство; компромиси не съм 
свикнал да правя. 

Предполагам, че в много отношения мога да греша – младостта, всъщ-
ност, винаги е грешела… Не съм фанатик, нито безсмислено упорит (казано 
на всекидневен език – инат). И не от инат в случая държа на своето. Обаче мо-
ето убеждение, докато вярвам в него, докато не са ми показали неговата не-
състоятелност – стои по-високо от всичко. С тая своя упоритост винаги съм 

рискувал твърде много и често съм губил, 
но все пак, поне пред себе си съм бил чист.

Извинявам се много, че Ви занимавам 
толкова обширно със своята личност. И ще 
съжалявам страшно, ако схванете всичко 
това като желание за поза. Нямам право да 
давам съвети на по-старите и по-опитните. 
Смятам обаче, че трябва и у нас най-сетне 
да настъпи време, когато няма да делим хо-
рата на свои и чужди, приятели и врагове, и 
няма да държим сметка кой би могъл да се 
обиди. (В същност в случая Константинов 
няма от какво да се обижда – рецензия по-
ложителна, с някои малки бележки и въз-
ражения…)

От статията си нищо не мога да проме-
ня. Направих само една дребна поправка, 
ще я видите. Държа да излезе в тоя вид, в 
който е написана. Ако се съгласявате да я 
поместите тъй, ето Ви и останалите листче-
та. [Позволявам си да Ви посъветвам само 
едно – зачертано]: за да избегнете неприят-
ностите, по-добре не я помествайте. [Дайте 

Петър Динеков и  
Ванда Смоховска
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другиму да напише – зачертано]. Или можете Вие сам да напишете – ясно е, че 
познавате книгата много добре. [В такъв случай – зачертано] и Константинов 
ще е доволен, и Вие ще бъдете доволен, и издателството ще бъде доволно. Пак 
повтарям – смятам вашите страхове за безосновни. Не бива да се взимат неща-
та толкова трагично.

Ваш: П. Динеков 

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 43 – 44, черн.; ф. 373К, а.е. 78, оф. писмо.

18. 28 февруари 1937 г.

Любезний господин Динеков,
Днес Ви пратих кн. 2, утре хонорарчето. Ще мога ли да получа „Литератур-

ните легенди“ до 12-и, в краен случай до 14 март? Бих Ви бил благодарен.
Чакам отговор!

ЦДА, ф. 1987, оп.1, а.е. 3753, л.12.

19. Пловдив, 4 март 1937 г.
Уважаеми г. Василев,
Статията ще получите непременно до 12 т. м. Не я написах през февруа-

рий, защото бях много зает с други работи. В последната книжка хубави са Баг-
рянините преводи из Пушкин. Не ми харесва Вашата полемика със „Завети“16. 

16 Въпреки наистина неакадемичния стил на полемиката между Вл. Василев и Иван 
Радославов, за който говори Динеков, тук се поставят важни въпроси на методология-
та на литературната история. Полемиката е разгледана подробно в цитираната книга на 
Сава Василев „Литературният мит“. В книжка 6. на „Златорог“ (1936) Вл. Василев излиза 
с критичен отзив за книгата на Иван Радославов „Българска литература“. В кн. 8 – 9 на 
сп. „Завети“ авторът отговаря, че идеята му е литературата „да бъде разгледана… не като 
сбор от отделни индивидуални творчески прояви, а като съвкупност от очертани насоки 
в развитието ѝ от школи, насоки и движения“. Сава Василев обръща специално внимание 
на факта, че „дори не особено благосклонният“ П. Динеков се отзовава като цяло поло-
жително в сп. „Просвета“, изтъквайки стремежа на Радославов да представи историята 
на литературата като развитие на идеите (с. 182). Според Вл. Василев обаче такава книга 
е „литературна мистификация“, тъй като творците са тенденциозно и произволно „набу-
тани“ в различни школи. В кратък текст в първа книжка на „Златорог“ за 1937 г., озагла-
вен предизвикателно „Дубльор на глупостта си“, Вл. Василев отново застава в защита на 
творческата индивидуалност: „Изобличавам г. Р. именно в липса на всякакъв исторически 
поглед, просто в мистификация на литературата ни – с тия негови школи, които не позна-
ва, в които натиква най-произволно, тенденциозно и безсмислено тоя и оня писател – без 
да провери, без да е проучил…какви индивидуални съдържания носи със себе си и по какъв 
начин отразява своето време.“ И заключва: „Тъй са нацапани някои български писатели с 
боите на школи, че заприличват на клоуни, под чиято маска никой не може откри истин-
ския им, божи лик.“ 
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И по-напред, когато четях отговора Ви на Радославов, си мислех: защо са всич-
ки тия епитети, сравнения, прякоросвания и иронични закачки? Нима една 
теза не може да се докаже и по сериозен начин, прямо и открито? Подобен стил 
не допринася никак за изясняване на истината, пък и не се нрави вече на съ-
временния читател, който е свикнал да търси сбито, ясно и категорично изло-
жение. Недомлъвките и закачките правят лошо впечатление. Прощавайте за 
откровеността. Не защитавам никого – Радославова не съм и виждал през жи-
вота си, а Балабанова знам много слабо. Но смятам, че по тоя начин се пони-
жава списанието.

Ваш П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 17

20. Пловдив, 28 март 1937 г.
Уважаеми г. Василев,
Статията за Мара Белчева е много хубава. От Лилиев е писана, нали17?
Извинявам се много, че тъй късно изпълнявам обещанието си. Но най-

сетне имате „Литературните легенди“18. Боя се само да не са малко сухички. 
Въпросът е доста сложен, та друга форма не можеше да му се даде. Изпращам 
Ви една рецензия за интересния роман на английския писател Чарлс Морган 
„Портрет в огледало“. Вярвам да я поместите – ако нямате, разбира се, нищо 
против рецензиите за преводни книги19.

Ако не ѝ дадете място, моля Ви да ми я върнете веднага, за да я пратя дру-
гаде.

Много поздрави – П. Динеков 

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 14

17 Става дума за кратък текст по повод кончината на Мара Белчева //Златорог, март 
1937, кн. 3. Публикуван е в самото начало, от името на редакцията. Изтъква се предаността 
на Мара Белчева към делото и името на Пенчо Славейков като пример за истинско благо-
родство. Нейният трагизъм е във верността на идеала, който има за свой Бог. Днес такива 
хора са анахронизъм. „Отдавна Мара Белчева сама бе започнала да се оттегля от живо-
та – диреше високите етажи, гостуваше на високите рилски върхове, за да бъде в по-ин-
тимна близост със слънцето и с Бога. Тя скъсваше всякакви връзки с онуй, което се нарича 
човешко всекидневие, отдалечаваше се от нас с необичайна кротост, за да бъде сама със 
своите съзерцания, които бяха завладели цялото ѝ същество тъй, че почти я обезплътя-
ваха… Когато отивахме при нея, ние имахме чувството, че ходим на поклонение.“

18 Статията на Динеков „Литературни легенди“ излиза незабавно, още в кн. 4. на 
„Златорог“, ХVІІІ, 1937, с. 155 – 161. По-късно става заглавие на едноименен авторски сбор-
ник – „Литературни легенди“, 1942. Включени са предимно статии, печатани в „Златорог“ 
и вдъхновени от редактора. Вл. Василев веднага се отзовава с блестяща адмиративна ре-
цензия: Златорог, 1942, № 4, с. 189 – 190.

19 Книгата е преведена от Елисавета Консулова-Вазова.

Владимир Василев – Петър Динеков • 73 неизвестни писма (1936 – 1953)



алманах • Ϛвета гора • 2016 349

21. Редакцията на „Златорог“, Сф., 2 април 1937
Господин Динеков,
Получих интересната Ви статия за легендите и я дадох да се реди. Благо-

даря. Напечатването обаче на рецензията би турило начало на една практика, 
която не можем да спазваме. Досега не сме давали рецензии за чужди книги ос-
вен за стихотворни преводи само, дето преводаческата работа тряба да се цени 
наравно с оригиналната ни поезия. Много малки са ни книжките, за да можем 
да разширяваме тоя отдел. Съжалявам много, но няма що да се прави.

Майската или юнската книжка на Златорог ще бъде посветена на Пен-
чо Славейков, за 25-годишнината му. Не бихте ли искали да напишете нещо? 
Може би за „Кърв. песен“ и „Пан Тадеуш“? Ако искате, би трябало да зная за 
какво, за да не се пресрещнете с другиго. Да Ви изпратя ли някоя книга за ре-
цензия? С поздрав – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп.1, а.е. 3753.

22. Пловдив, 3 април 1937 г.
Уважаеми г. Василев,
От ръкописа на „Портрет в огледало“ е останала една страница (девета, 

последната) у Вас. Моля Ви да ми я изпратите веднага. Ако не представлявя ня-
каква особена пречка за Вас, ще Ви бъда благодарен да ми изпратите първата 
коректура на „Литературни легенди“. Няма да я забавя никак. Разбира се, мо-
жете да ми пратите някоя книга за рецензия. С поздрав – П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 25.

23. 4 април 1937
Господин Динеков,
Изпращам Ви забравения лист и статията. Ама, моля да я получа в сряда 

най-късно. Статията излиза 7 стр. и 16 реда. Много бих Ви бил благодарен, ако 
можете да съкратите 16 реда – от разни места, но тъй че да не става пререждане 
на набора (от края на пасажите, или в средата, но след изваденото редовете да 
се свързват). Всяка кн. ми създава затруднение – да икономисвам страниците, 
за да се събере всичко, което е предвидено. Ето сега оставих една статия за дру-
га кн., но да не стане нужда и за друга.

Какво да му правя, като трябва да бъде точно 3 коли.
Хайде, за Слав. помислете, пък за книга ще видим – коя.
Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 18.

Владимир Василев – Петър Динеков • 73 неизвестни писма (1936 – 1953)



350 алманах • Ϛвета гора • 2016

24. Пловдив, 6 април 1936 г. [датата е сгрешена, на пощ. клеймо – 1937]
Уважаеми г. Василев,
Разбирам Вашите редакторски затруднения. Съкратих исканите 16 реда. 

На полето означих с червен молив къде колко реда са съкратени. Във всеки слу-
чай, пререждане никъде няма да има. Утре-други ден ще Ви съобщя темата за 
Славейков.

Много поздрави – П. Динеков

25. Пловдив 12 април 1937 г.
Уважаеми г. Василев,
Ще напиша статия „Славейков като литературен критик“. Смятам, че е 

подходяща за списанието. Обадете ми, в какъв срок я искате.
Ваш П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78.

26. 26 април 1937
Господин Динеков, 
Получих писмата Ви навреме, но… (обяснения – колкото щете!). За Сла-

вейков като литературен критик е много добре. Статията ще тряба до 25 май. 
Само моля Ви много: не повече от 6 страници. Ще поканим и някои чужденци 
да напишат и не знам как ще се справя. Защото едвам ще можем да увеличим 
кн. с половин кола. Днес Ви изпращам две кн. 4-а. Хонорара – когато дойдете в 
Сф (да изкараме едно кафе). Инак няма!

Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 24.

27. Пловдив, 24 май 1937 г.
Уважаеми г. Василев,
Пращам Ви статията за Славейков. Естествено, темата не може да се из-

черпи в тоя обем, затова се постарах повече да обобщавам – най-вече да набле-
гна на известни черти от образа на писателя и човека. Ще Ви бъда много благо-
дарен, ако ми пратите коректура от статията.

Много здраве на Париж! 20

С почит – Ваш П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 12.

20 През 1937 г. Вл. Василев посещава Париж, командирован от СБП като делегат на 
Конгреса на ПЕН-клубовете. В архива му е запазена голяма снимка от този конгрес, в цен-
търа се вижда Дора Габе, най-изисканата и красива дама на конгреса, някъде зад нея се 
разпознава и Цвета Василева, 373к, а.е. 691, л. 119.
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28. Пловдив, 29 май 1937 г.
Уважаеми г. Василев,
На 24 т.м. Ви изпратих обещаната статия за Пенчо Славейков. Когато я 

пишех, натъкнах се на някои много интересни проблеми, които – за съжале-
ние – не можех да разглеждам в нея. Наскоро трябваше да се занимавам с „На 
острова на блажените“. За сетен път се убедих, че не познаваме Славейков, или 
по-точно, познаваме го непълно, само по известни негови творби. Скоро ще 
празднуваме 25 г. от смъртта му – няма ли кой да напише една монография за 
него? Каква благодарна, каква хубава задача! Чувствам се твърде слаб още за 
подобно дело, иначе бих се заел с подобна работа.

Сега една молба: ще ми услужите извънредно много, ако можете сега да ми 
изпратите припадащия ми се хонорар за статията. Малко съм се поохарчил, та 
и най-малката сума ще ми помогне21. Предварително Ви благодаря за услугата.

Много поздрави – Ваш П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 16.

29. Сф, 2 юний 1937
Любезний г-н Динеков,
Получих статията Ви и благодаря. Радвам се, че и Вие сте дошли до убеж-

дение, че не познават у нас Пенчо Славейков. Монография, за жалост, никой 
не може да напише сега. Мислех аз да напиша за книжката една голяма статия 
към 2 коли, но много съм угнетен, не мога да работя, остава за по-нататък. Да-
наилов, който щеше да ми взима полското списание от Университета, е болен. 
Ако до 3 – 4 дена не успея да го взема, ще Ви пиша да преведете другото. Пра-
щам Ви днес хонорара. 

Неизвестно е дали ще ида в Париж, досега не е разрешен въпроса с парите.
Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 26.

21 Списание „Златорог“ съществува благодарение на усилията на Вл. Василев. Той сам 
е и редактор, и коректор, и уредник. И все пак – едва свързва двата края на „Златорожието“. 
Хонорар почти не се плаща. Като покрие разноските на всяка книжка, той разпределя по 
10 – 20 лв. за тези, които в момента имат най-голяма нужда. И никой от сътрудниците 
не прави въпрос за хонорар, защото знаят, че техният редактор не взема почти нищо, 
напротив, отказват се в негова полза. Но ето че на най-младия и най-безпаричен той сам 
настоява да даде хонорар и неведнъж му напомня да отиде да си го получи. В подобно 
по характера си писмо до друг млад критик, Петко Войников, Вл. Василев пише: 28 юни 
1939, „На Ви и хонорара (за цигари). Тежко Ви, ако не спечелите на лотария, ами чакате 
на него. Тряба да разпределям 1000 лв. хонорар на книжка между всички участници в нея. 
Според традицията на „Златорог“ първото участие на автора в списанието е „почетно“ – 
т. е. редакцията прави „батакчилък“. Чудя се и аз, какво да правя!“  – //Архив на Анна 
Каменова, непубликувано писмо. 
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30. Сф, 14 юний 1937
Любезний г-н Динеков, 
Пратих Ви преди 2 – 3 дена сп. Братислава със статията за Слав., за да я 

преведете, както говорихме. Моля ви, ускорете превода, да може да се получи 
до четвъртък, защото много закъсняхме22. Понеже аз утре заминавам и ще се 
върна в края на месеца, Г. Константинов ще се грижи за отпечатване на кн. За-
това изпратете ръкописа нему – адреса му е ул. Мерхалия, 11 (Лозенец)23, също 
и списанието, за да го върнат веднага.

Много поздрави – Ваш Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп.1, а.е. 3753, л. 2.

31. Пловдив, 30 септември 1937 г.
Уважаеми г. Василев, 
Обаждам се все още от Пловдив. До сега постъпките за преместване в Со-

фия не са дали резултат, но не губя надежда – може би нещо ще стане. Лошо-
то е, че не съм в София, за да подсещам ония, от които зависи преместването.

Сега друго. Гледах в тукашния театър „Бащи и синове“24. Също прочетох 
драмата, по изданието на Хемус. Отношението ми към нея е отрицателно: слаб 
диалог, много технически грешки, изкуствен език, излишно първо действие, 
несъобразности в характеристиката на лицата, постоянно изместване на кон-
фликта от психологическа на национално-патриотична основа. И най-сетне – 
омръзнаха ни тия поръчани исторически пиеси, писани по шаблонен начин, с 
ефектна романтика и евтин национализъм… Бих искал да направя един лите-
ратурен анализ на пиесата. Ако до сега не сте получили нищо за „Златорог“, не 
бихте ли могли да направите следното: да натоварите някого да напише за по-
становката и играта в Софийския нар. театър, а на мен да оставите литератур-
ното разглеждане?

Много поздрави на Вас и на Г. Константинов – от П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 44 – 45.

22 Става дума за статията на проф. Йозеф Пата „Пенчо Славейков в Чехословашко“, 
поместена в паметната книжка за Славейков //Златорог, 1937, юний, кн. 6.

23 Тук са живеели Г. Константинов и семейството му, заедно с Лилиев. Сега това е ул. 
„Николай Лилиев“.

24 Става дума за драмата на Владимир Полянов „Бащи и синове“, 1937.
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32. Сф, 10 ноември 1937
Драгий Динеков, 
Вярвам, че до 15 ноември ще получа статията за Йовков, защото кн. започ-

ва да се реди25. Вероятно на 20 – 21 ще дойда в Пловдив заедно с „Живо слово“, 
хем да видя театъра, хем да устроиш четене за Йовков.

Фурн. е назначен в Пловдив. Ще имаш един добър другар.
Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 37.

33. 1 ноември 1937, Пловдив
Уважаеми г. Василев,
Статията за Йовков ще получите непременно на 15 ноемврий26. Преди ня-

колко дни изпратих и статия за листа, който издава Хемус. Ще Ви чакаме в 
Пловдив. Миналата година кръжецът има голям успех. Вярвам, че същото ще 
бъде и тая година. Фурнаджиев още не съм виждал. Даже не знам дали е вече 
пристигнал.

Скоро ще Ви пратя статия за Михайловски. Дали бихте поместили и една 
неголяма статийка за Пловдивския театър? Ще бъде общ преглед за тазгодиш-
ния сезон.

Много поздрави от П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78.

34. Сф, 24 дек. 1937
Драгий Динеков,
В понеделник печатаме поканата за новата годишнина на Златорог. Моля 

Ви, бъдете добър да ми съобщите веднага онова, което ще обявим от Вас. За 
Михайловски – добре, ама да не е само името му, но с някаква опашка. Напр. 
Михайловски и нашата сатира, М. в своето време и днес, М. като комита и пр.

И, ако може, още една статийка, не за някого, а за някой литературен въ-
прос – актуален, сензационен, порнографически, сексапилен, изобщо да инте-
ресува.

Хонорара за Йовк. сега ли да изпратя, или като дойдете. (И в единия, и в 
другия случай – кафето си е кафе). Чакам.

Поздрави – Ваш Вл. В. 

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 9.

25 Йовков е починал точно преди месец – на 15 октомври 1937 г. в Пловдив. Млади-
ят Динеков помага на съпругата му в последните дни в болницата и за изпращането на 
тленните останки в София. Всичко това описва подробно в дневника си и го публикува 
по-късно. 

26 Динеков, Петър. Култът към красотата у Йовков //Златорог, кн. 9, 1937. 
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35. 9 февр. 1938
Драгий Динеков,
Днес ти пращам кн. 1-а (излязла преди десет дена). Кн. 2-а ще я изкарат 

Лилиев и Константинов. Съобщих им, че до 15 – 18 най-късно ще изпратиш 
статията „Михайловски – от човека към моралиста“. Прати я на Лилиев в теа-
търа. Утре заминавам за Прага, на връщане Виена27. През март ще ходя в Бур-
гас, ще се отбия в Пловдив и ще се видим.

Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 19.

36. 24 февруари 1938
И тук има тепета и река, ама малко по-другояче от Пловдивските. Поже-

лавам Ви да ги видите. Много поздрави и от мен Цвета Василева – [добавено с 
молив].

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 20.

37. Пловдив, 31 март 1938
Госп. Василев,
Макар и със закъснение – добре дошли от чужбина! Не се съмнявам, че 

сте изнесли най-хубави впечатления от обиколката. Сега една молба. Ако нещо 
ми се пада за януарската и февруарската книжка, моля Ви се, внесете го напра-
во в книгоиздателство „Хемус“ срещу сумата, която им дължа за купени книги. 
По тоя начин ще ме улесните твърде много. Прощавайте, че Ви товаря с подоб-
ни „финансови операции“.

Ваш – П. Динеков.

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 42

38. Сф, 21 април 1938
Драгий Динеков, 
Разбрал си, вярвам, в какъв казан кипях тия дни и защо не можех да стана 

видим за теб. Не тряба, следователно, да се сърдиш. Сега съм по-свободен и те 
моля, ако обичаш, да дойдеш в Театрото в петък пр.пл. между 10, 30 – 12 ч., или 
сл. пладне – между 5 – 6 ч. Да ти предам хонорара и да видим за кн. 4-а. След 
Великден не отговарям за хонорара.

Поздрави – Вл. В. 

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 8.

27 През 1938 г. Вл. Василев посещава Прага – 20 дни за запознаване с театрите. После 
Мюнхен, Белград, Виена – посещение за по няколко дни на театрални празненства.
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39. Пловдив, 17 май 1938
Любезни г. Василев,
Едва ли има началник на учреждение в България, при когото може да се 

влезе по-мъчно, отколкото при директора на Народния театър. Преди да си за-
мина, търсих Ви два пъти. Все един отговор: „Зает. Забранил е да го безпокоим. 
Не смеем да му съобщим.“ Аз на края съвсем се отчаях и си заминах, без да Ви 
се обадя. А от тук не Ви писах досега, защото още не сме си починали от панай-
рджийския хаос. Едва тая седмица Пловдив изглежда по-спокоен. Какво ново 
към Вас? Оставих Ви статия за Тр. Кунев – не знам дали сте съгласен с нея, но 
друго не бих могъл да напиша.

Много поздрави на госп. Василева и Вас от П. Динеков 

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 43.

40. 1 май 1939
Другарю, до тоя момент не се получи рецензия от Филипов. Кн. 4 не може 

да излезе, ако до сряда на обяд не напишеш ти. Напиши за изданието на Вазо-
ва – 2 – 3 колонки, това поне? И е лесно, няма нужда да четеш. Моля те и чакам! 
Поздрави – твой В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 3.

41. 14 юний 1939
Любезний, 
Моля рецензията – непременно в неделя!
Кн. 6-а тряба да излезе до идния вторник – сряда.
Много поздрави – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 27.

42. Сф, 14 авг. 1939
Абе какво ти стана? Влюбен ли си, отчаян ли си, на курорт ли си, на лота-

рия ли спечели? – Уж щеше да идваш, да видим какво да бъде за септемврий. 
Ето наближава и редакторските паники ме хващат. Моля те, измисли 10 – 20 за-
главия и ела да поприказваме. До два-три дена.

В очакване на телефона. Много здраве – Вл. В. 

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 10.
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43. Сф, 7 септ. 1939
Драгий, Моля те, бъди тъй добър да ми оставиш в Хемус утре кн. 1 и 2 на 

„Родина“. Много и бързо ми трябат. Другата седмица ще ти ги върна, заедно с 
кн. 3.

И – не губи време, сили…
Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 21.

44. 5 октомври 1939
Драгий, Златорог излиза утре. Пак много закъсняхме…
Яворовата кн. тряба да излезе поне 4 – 5 дена преди годишнината му, т. е. 

на 25 октомври. Статията ти, следователно, тряба да я имам най-късно до 15 
окт. Моля те (редакторски – най-покорно, и приятелски – най-горещо) вземи 
мерки и теглилки. Говорихме, нали – обща статия за поезията му. Друг няма да 
пише общо за него. Достатъчно ще бъде даже 6 страници – само да имаш дос-
татъчно време28.

Ти как изтрезня??? – не мога да разбера тая работа.
Пожелавам ти добро вдъхновение (и добри срещи!)
Много поздрави – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 34.

45. 16 окт. 1939
Хайде бе! В печатницата чакат!..
Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 32.

46. София, 17 октомври 1939.
Господин Василев,
Не успях да напиша статията, защото новите разпореждания за казармата 

засягат и мене. По тоя случай в последните дни имах (и още имам) да уреждам 
много работи, както в гимназията, така и свои. Ето защо ще трябва да минете без 
моята статия. Има една вероятност (доста голяма) да бъда за сега освободен, за-

28 Статия от Динеков за Яворов не се появява в юбилейната кн. 8. Може би за добро, 
защото на празното място, вероятно оставено за неговия текст, Вл. Василев е публикувал 
важни документи от архива на поета. Може би под влияние на настояването на Динеков 
в отхвърлената рецензия за изданието на Яворов за още ръкописи и писма и за по-голяма 
близост до архивните документи. Вл. Василев обещава на Динеков: „Каквото има недаде-
но, ще го дадем в Златорог, но томът не можеше вече нито с една страница да се увеличава. 
Аз и без това притурих контрабанда половин кола.“ 
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щото напоследък все боледувам. Но до тогава списанието няма да чака – изглеж-
да, че уреждането на мойта работа ще се забави29. Много поздрави! П.Динеков 

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 9.

47. Сф, 18 дек. 1939
Господин другарю,
Какво ти стана бе! Няма вече време – до сряда вечер, или най-късно до 

четв. на обяд тряба да имам заглавийцата, защото туряме поканата под печат и 
до събота тряба да излезе. Моля те – с всичкото си красноречие!..

Ами рецензията за Каралийчев?
Аман бе, пощурихте ме!
В очакване всеки час на приятното съобщение и пр30.
Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 22.

48. Неделя, 3 март 1940
Драгий Динеков,
Не може да не бъдеш довечера. Ти нямаш пари, ще бъдеш гост, няма да 

плащаш.
Чакам до 6 ч. да ми се обадиш у дома по някой телефон, за да ти поставя 

името31.

29 Ето с какви важни дела се е занимавал Динеков през този период и защо 
кореспонденцията е оскъдна, запомнено от Блага Димитрова: Учителят и приятелят, 
Отсам и отвъд, 1992: „През пролетта на 38-ма година получавам писмо от професор 
Романски, кани ме за асистент в катедра по славянско езикознание, веднага да пратя 
телеграма съгласен ли съм. Аз подскочих от радост. Но директорът на френския колеж в 
Пловдив пер Озон ме моли да завърша годината, за да подготвя абсолвентите. Аз писах 
на Романски. Той ми отговори: „Добре, таман няма пари!“. Изкарах учителстването си 
до лятото. Назначават ме за „доброволен нехоноруван асистент“. Без заплата!“ Динеков 
постъпва в три гимназии да води часове, но казва: „Бях много щастлив. В Университета 
водех упражнения по стил и правопис, почнах курс по полски език. Досега си пазя тези 
лекции, подготвяни с голям мерак.“

30 Вероятно става дума за съобщение за идването на Динеков на работа в София. 
31 Много снимки са запечатали юбилеите на „Златорог“, които Вл. Василев организира 

всяка година чрез издателство „Хемус“. Първото „рандеву“ на сътрудниците на „Златорог“ 
се е състояло на 5 януари в „палацото“ на семейство Стайнови, Славянска 24. „В този дом 
ежедневието беше с дъх на култура“ – казва Петър Увалиев. Всяка кръгла годишнина става 
повод за полемики в периодиката и сред писателите. Но и за програмно осмисляне на делото 
„Златорог“. За 15-годишнината на списанието Вл. Василев излиза със следната програма: 
„Списанието е в служба на нещо повече от индивидуалната личност: културното съзнание 
на българина“. Особено тържествено се чества 20-годишния юбилей (3 март, неделя, 8.30 
вечерта, в ресторант „България“, преди това – литературно четене в салона на БАН, петък, 
1 март). Годишнината е ознаменувана с нова полемика между Тодор Павлов и редактора на 
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ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 33.

49. Сф, понед., 19 авг. 1940
Драгий Динеков,
В изпълнение на резолюцията си за разширяване на все повече туристиче-

ския си обхват, утре, вторник, предприемам третата голяма екскурзия (втората 
се състоя събота, над Бояна, новият път – водач: Малчо Николов32) до Княжев-
ския масив – хижа „Шахово“. Тръгване 5.30 от Княжевската спирка. Значи, пре-
ди спирка „Красно село“ ще мина към 5 ч. 45 м. – 50 м. Ако не бъдеш там, моля 
те, по някакъв начин ме информирай, да не тръгвам. Мн. поздрави – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 36.

50. СФ, 30 август 1940
Драгий Динеков,
Не едвам, ами – да не се лъжа – не мога написа статията за Вазова за септ. 

книжка, защото съм прочел 11 тома, а те са 28. Ще остане за окт. Затова, моля 
те, установи се на 2 – 3 теми (и най-интересни, и които най-лесно можеш да на-
пишеш) и – дано до понеделник да ми кажеш. Тряба да бъде готова за 10 септ. – 
6 – 8 страници.

Колкото за рецензията за Даскалов33, мисля, че е лесна работа, защото зна-

„Златорог“. „Ние не пишем, за да се харесаме сами – отговаря Вл Василев, – а за да внедрим 
в съзнанието на всички нашите разбирания, нашите оценки и стремежи“.

Йордан Бадев, приятел и съмишленик на Вл. Василев, оценява списанието във в. 
„Зора“ като „невсекидневно“ културологично явление: „Златорог“ стъпва вече в 21-вата 
си годишнина. При нашите литературни и обществени условия да просъществува едно 
списание 20 години и на 21-вата да го видите не изтощено, залиняло, мършаво да „крета“ 
подир стъпките на литературния живот, който крачи с нов ритъм, нова стремителност 
към нови брегове, а да го следва бодро, понякога да го предхожда и дори да го води – това 
не е явление, което се случва всеки ден в живота… Но бедността на „Златорог“ е неговата 
гордост. Няма фондове, от които да черпи, затова и няма задължителни програми, които 
да го подчиняват. Свободно списание, свободна трибуна, на свободни люде, за които има 
само няколко задължителни начала: родено дарование, честна мисъл и искрена преданост 
към миналото, настоящето и бъдещето на българския народ… Престижът и значението на 
„Златорог“ се вижда от едно характерно обстоятелство: че с 2 – 3 изключения няма даро-
вит и именит български писател, който да не е участвал драговолно и с чест в делото му“ 
//Бадев, Й. Литературно многолетство: 20 години „Златорог“, Зора, ХХІ, № 6189, 1 февр. 
1940, с. 6.

32 Малчо Николов (1883  – 1965), литературен критик, редактор на сп. „Българска 
реч“ (от 1928 г.). Сътрудник на „Златорог“.

33 Ст. Ц. Даскалов. През последните години на „Златорог“ сътрудничат и леви писате-
ли, по-късно Вл. Василев казвал, че от тях около 20 са били комунисти, има списък в архи-
ва му: Св. Минков, Н. Марангозов, Ал. Геров, Сл. Красински, Б. Нонев, Ефр. Каранфилов, а 
също и младите Бог. Райнов и Н. Стефанова. Въпреки това антипортретът на Вл. Василев е 
внушаван предимно от левите творци.
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еш разказите му. За всеки случай, тия дни ще ти дам и книгата му, на коли. Мн. 
здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп.1, а.е. 3753, л. 28.

51. Сф, 24 септември 1940 – 19 ч.
Драгий Динеков, 
Коректурата е готова от вчера на обяд, но снощи не можах да мина. Или 

мини край дома утре сутр., когато отиваш на работа, или вечерта от 7 – 8.30 ч. 
у Луката. Мн. поздрави – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 39.

52. 26 септември 1940 г.
Драги госп. Василев,
Не съм съгласен да се печата статията ми34 така, както е набрана – поради 

следните причини: 1/. Съкращенията са от такъв характер, че до голяма степен 
са я обезобразили. Някои съществени моменти от моята теза по тоя начин се 
губят, на места се явяват неясноти. – 2/. Ако статията по схващания не отгова-
ря на желанията на редакцията, най-добре е да не се печата. Няма да се разсър-
дя, ако ми бъде върната с подобно обяснение. Обаче не бива да се съкращава 
по начин, че да се измести тежестта на изказаните мисли. – 3/. Не съм маниак, 
нито съм дребнав, нито съм честолюбив; знам, че мога да напиша лоши неща, 
че не всичко, което излиза изпод перото ми е добро. Но все пак ми е обидно 
една моя статия да бъде подложена на толкова голямо окастряне – каквито и 
да бъдат съображенията на редактора. По принцип не мога да позволя подоб-
но нещо. Ето защо желая статията да бъде напечатана с направените справки 
и допълнения върху коректурата. С тях първоначалният текст на ръкописа не 
е възстановен, а само на кратко са предадени някои важни съкратени места. 
И моля нито една от тези поправки да не се махва. Иначе статията в никакъв 
случай да не се печата. С това „Златорог“ нищо няма да изгуби. Все вярвам, че 
за някоя от следните ще получи статия, която да не се нуждае от съкращения.

Ваш Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 10.

34 Твърде вероятно е тук да става дума за статията Нашият литературен досег с Ев-
ропа //Златорог, от септември 1940, кн. 7, включена по-късно в сборника „Литературни 
легенди“, 1942. Тази статия е дала друг повод за спор с редактора, но не успях да намеря 
тези писма, от лятото-есента на 40-та година. Може би разправиите са били „на живо“. За 
пръв път след памфлета на Боян Пенев „Литературният плут“ за Людмил Стоянов, Дине-
ков се опитва да спомене името на Л. Стоянов в положителна светлина. Но този пасаж е 
бил съкратен от „бдителния“ редактор. 
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53. Сф, 4 дек. 1940 7 ч. сл. пл.
Не знам вече какво да мисля, какво да правя, как да се моля и пр. И поне-

делник мина, и вторник, и сряда – и аз чакам ли, чакам… Какво бе това? Моля 
те, утре до обяд или след обед – в 2, 3, 4, 5, 6 часа – да го получа, на всяка цена! 
Измъчих се. Вл. В. 

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 5.

54. 28 дек. 1940, 7 ч. сл. пл. /бърза поща/
Аман –
 на колене падам
 и ти се моля!..
ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л.31.

55. София, 29 декември 1940
Драги г. Василев,
Извинявам се – тоя път наистина забравих. Но защо Ви е повреден теле-

фонът? Търсих Ви няколко пъти – все бучи и никой не отговаря.
Ето темите – избирайте:
Задачи на българската литература
Традиция и нови идеи в българската литература
Нашата литературна критика в първите години след Освобождението
Българската лирика след Световната война
Изгледи за българската лирика
Преводът и неговото място в българската литература
Едностранна и многостранна творческа личност
Свобода и ограничения при творческата личност
Пътищата на българския роман
Всекидневие и литература
Всекидневието на живота в литературата
Временно и вечно в литературата
Идейни отражения в българската литература
Преводът и неговото място в литературата
Ив. Вазов в оценката на своето време
Към правилна оценка на българския писател
Основни настроения в българската лирика преди Освобождението.
Много здраве! – П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 6.
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56. Сф, 24 февр. 1941
Драгий Динеков,
Кн.1 излиза утре, а в четв. тряба да дам кн. 2, защото Хаджиев е ужасно 

сърдит. Моля те, ако статията за П.Ю.Тодоров е готова, дай ми я веднага; ако не 
е, сядай веднага и я напиши до четвъртък35. Поздрави – Вл. В. 

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 7.

57. Сф, 11 април 1941 [бърза поща]
Ама нали в вторник щеше да се обаждаш, бе?
Има още време – в понеделник чак можеш да ми го дадеш.
Три страници стигат.
Те молам!
Мн. здраве – Вл. В.

58. 27 окт. 1941
Драги г. Василев,
Ето стихотворенията, за които Ви говорих. По мое мнение – достойни са 

за „Златорога“. Разбира се – не се намесвам в редакторските Ви прерогативи. 
Моля Ви само едно: да ги изчетете всичките. Ако първото или първите не Ви 
харесат, не захвърляйте и останалите, а ги прочетете. Надявам се, че не съм се 
излъгал много в преценката си. Името на авторката допълнително.36

Поклон на г-жа Василева
Ваш П. Динеков 

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 5 // ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 38.

35 Статия на П. Динеков по повод 25 години от смъртта на Петко Тодоров //Златорог, 
март 1941, кн. 3. „Идилии, блянове, прозрения в себе си…“ Така би могло да се озаглави тази 
статия.

36 Предполагам, че името на авторката е Блага Димитрова – любима студентка на П. 
Динеков. И резултатът не закъснява. След един-два месеца, в зимата на 1942 г., Вл. Василев 
кани на лична среща младата поетеса чрез Санда Йовчева, издателка на в. „Литературен 
живот“. Там в бр. 3 е излязло ранното ѝ стих. „Фенер“. Как е продължил сюжетът, може да се 
проследи в есето на Бл. Димитрова „Откривателят. Срещи с Вл. Василев“. В: Разногласици, 
есета, 1995, с.178 – 184.
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59. Сф, 16 май 1942
Драгий Динеков,
Статията за Стаматов мисля да я турим в началото на кн. 5-а. Затова, моля 

те, гледай в четвъртък да ми я дадеш. Аз заминавам за Добруджа, но във втор-
ник-сряда ще се върна37. Мн. здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 23.

60. Редакцията на Златорог, Сф, 30 май 1942
Драгий Динеков, 
Имах всичкото желание – въпреки възбудения вчерашен разговор – да из-

лезе статията както си я дал, за да ти докажа още един път неоснователност-
та на подозренията ти спрямо мене. Отидох в печатницата и я прочетох отно-
во. Още по-голяма почувствах грешката, която бих извършил. Ти изхождаш от 
твоето отношение и не предвиждаш какъв ефект ще има тоя пасаж. Всичко ще 
падне отгоре ми: значи и Златорог се нахвърля върху Кръстева – след като в те-
чение на 20 години не е намерил случай да каже една дума за него.

За мен това би било просто неетично. Не бих могъл да гледам Спиро, 
Влайкова, Фаденхехт, д-р Михов, Дора, Лилиев, Малчо и др. Друго би било, ако 
се разглежда отношението на критиката ни към Стаматова, или Кръстев като 
критик. Сам аз не съм съгласен и с него, и с Боян Пенев в толкова много слу-
чаи, опитал се бих да обясня, защо мислят инак, но никога не бих си позволил 
да ги излагам на присмех.

Отново те моля най-приятелски – остави тоя пасаж. Ако не можеш, пре-
дай със свои думи и общо мнението на Кръстева с два-три реда (а не с тоя ци-
тат, в който той се представя глупец). И спомени тогава за [?] и [Петко] Росен, 
но за мен е съвсем излишно! Уверявам те, че и за теб ще бъде по-достойно и по 
в твоя стил. Статията няма да изгуби нищо – това е очевидно – ще избегне едно 
отклоняване, което може да сметнат тенденциозно. Мисля, че зная да зачитам 
автономността на тия, които пишат в Златорог – касае се тук просто за едно съ-
ображение на човещина и на предупредителност да не бъда излаган38.

Очаквам довечера в 6 – 6.30 часа да се видим при Цв[ети] Иванов.
Поздрави – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 41.

37 Вл. Василев отива на честване на Деня на българската книга в Добрич. Има доста 
снимки от тържествата в архива му, групата писатели е била посрещана с музика, с венци 
и цветя. 

38 Най-вероятно става дума за статията на Динеков за Г. П. Стаматов //Златорог, бр. 5 
от май 1942. Това е една от най-силните му статии в „Златорог“. Нарича Стаматов „първият 
истински европеец в нашата литература“, като има предвид, че писателят израства духовно 
с руската и френската литература. Ученик на френските натуралисти, главно Мопасан и О. 
Мирбо; оттук и неговата пристрастеност към пълно и точно изображение на живота с най-
тъмните му и най-вулгарни страни. Остро чувство за психология. Безпощадна искреност 
при рисуване на човешката душа. 
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61. 1 юни 1942 г. 
Драги г. Василев,
Правете със статията каквото искате – не се интересувам от нея – дигнах 

ръце… Моля Ви само да ми оставите ръкописа при Цвети Иванов39.
Много поздрави – П.Д. 

ЦДА, ф. 373К, а.е.78, л. 4.

62. 3 септември 1942 г. 
На г-жа Василева и г. редактора много поздрави от хубавия Охрид и Ох-

ридското езеро! 

63. Военна пощенска карта, 24 август 1943 г. 
Много поздрави от Бяло море! П. Д.

64. 15 октомври 1943, 10 ч. сутр.
Ама какво ти стана, г-н Професоре?... В понеделник тряба да занеса в пе-

чатницата материали, а няма нищо освен един пътепис от П. Росен. Моля те 
покорно, репрезентирай се довечера, за да ликвидирваме тая проблема, че пак 
станах неврастеник40.

39 Цвети Иванов – млад публицист и критик. Племенник на един от акционерите на 
издателство „Хемус“, от 1940 до 1947 г. той е изпълнителен директор на авторитетната фир-
ма. Издателството е негова съдба. В едно писмо от Говедарци, където е мобилизиран, той 
съобщава на Вл. Василев, че английска мина е потопила шлепа, с който пътувала хартия-
та, предвидена за издаване на работите му. Въпреки синовната си обич към критика, под 
влияние на левите той е написал статия във в. „Дъга“, оспорваща „Бараж от литературни 
формули“. Тогава Вл. Василев му подарил брошурата си със следния надпис: „На г-н Цвети 
Иванов – да оправи широканската си теснолинейка“. По-късно, като редактор на вестник 
„Свободен народ“, той ще загине трагично в Белене от тетанус (23 юли 1950).

40 Динеков се „репрезентира“ с текста „Литературата в наши дни“, поместен 
на първо място в кн. 8 от окт. 1943. „Когато оръжията говорят, музите мълчат“  – тази 
стара сентенция е отговорът за апатията и мъртвилото в духовната дейност: „В кипежа 
на събитията ние не виждаме отраженията, в огъня на войната ние още не откриваме 
дълбоките бразди, които тя оставя. Но тия отражения и бразди съществуват. Нека бъдем 
сигурни, че утре те ще намерят своите творчески въплъщения“. Историята на литературата 
сочи многобройни примери на творци, които са ставали водачи на народа си в подобни 
съдбоносни дни и са давали израз на неговите дълбоки вълнения и стремежи. Динеков 
припомня делото на своя учител Тадеуш Бой –Желенски, военен лекар, а след войната – 
литературен и театрален критик: „като писател се роди тъкмо по време на най-кървавата 
дотогава война“. Младият учен намира упование отново в литературата – голямата и вечна 
учителка на човечеството.
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Да те помоля ли за нещо друго? – Да ми вземеш от Универс. библ. (ако ги 
няма там  – от Арнаудовия семинар) тия книжчици, които извънредно мно-
го ми трябват: Brunetiere – 1. Questions et nouvelles questions de critique. – 2. Lq 
evolution des genres dans la litter. fr. Естетиката на Конрад Ланге (ако я има на 
руски).

В очакване и копнеж – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 30.

65. Койнаре, 6 март 1944
Драгий Динеков,
Тук сме от 1 февр. Голямо село (8000 ж.), но зимно време невъобразимо 

кално, лятно време невъобразимо пък горещо и маларично. Няма електричест-
во, вода от кладенци – отвратителна. Стаята ни е много тясна и не мога да рабо-
тя. Едвам успях да напиша курсива за 10-а книжка на Златорог (за П. Йорданов 
и бр.) Тряба да излезе докъм 15 март.

Поканата за новата годишнина е готова, но няма да я пуснем, докато ня-
мам изцяло материала поне за три книжки. Следователно настоящото е повик-
вателно. Прочее, туряй се веднага на релси и до края на март да получа една 
статия и една рецензия. Мисля, че в списъка, който ми даде, имаше „Нацио-
нална и интернационална литература“ и „Читателят след 30 години“. По-добре 
е първата, сетне – другата. Рецензията за Спасовите „Шлепове“. Четох ги, не 
може да се каже, че е роман, но има качества41.

Тук е Фурн., а заедно с него и […], Каралийчев, Дора Габе и Русалиев. Ис-
кам към 12 – 15 да прескоча за два дена в Сф. Ще гледам да те подиря. А сега оч-
аквам отговор на повиквателното, т. е. че си се вслушал в апела на г-н М-ра за 
културна мобилизация и отзовал на неговите напътствия.

Много здраве от мен и жената – твой Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 11.

41 Става дума за романа на Павел Спасов „Шлепове“, 1943 г. Павел Христов Спасов 
(1905 – 1980) е писател, публицист, драматург; преводач от немски, френски, английски и 
чешки. Заради този роман, който излиза по време на войната, през септември 1944  г. е 
обявен за „проводник на германската фашистка идеология у нас“ и изключен от СБП със 
списъка на 29-те. Но изследователите на културния живот не могат да отминат фигурата 
му, известна в ресторанти, театри, изложби, концерти в продължение на 50 години, заедно 
с нисичката фигура на брат му Петър Спасов, който се занимавал с издателства и печат-
ници. Светски хора, имали много приятели от артистичния свят. Макар че пише и поезия, 
успехите на Павел Спасов са в прозата: стилизирани исторически легенди и няколко рома-
на. Драматург на Музикалния театър. Внук на Оджаков. У Спасови се пазели библиотеката 
и архивът на Оджаков. 
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66. Койнаре, 12 март 1944
Драгий, писах ти по важна проблема, но отговор още не съм получил. А 

пък сега ти пиша за друго: Във вторник, 14-ти, ще дойда в София, и ще стоя 
най-малко сряда, четв., петък. Не знам де ще спя, и ако не намеря, да не те из-
ненадам, ако вторник още или друга вечер се изтърся у вас. Така че един стол 
и една възглавница да има на разположение, пък дано не стане (както вярвам) 
нужда. Отговори ми по проблемата, независимо от идването. Поздрави от два-
ма ни – твой Вл. В. 

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 6.

67. Смолско, 11 април 1944 г. 
Драги г. Василев,
Най-напред – сърдечни честитки за имения ден на г-жа Василева! Моля да 

бъда извинен за закъснението, оправдано за такива времена.
Както виждате, и ние напустнахме София. Паднаха бомби и в Красно село, 

събориха няколко къщи до нас. Но дори и да не се страхува, човек вече няма 
какво да прави в София – бивш град! Всичко е разрушено и опожарено, градът 
е развалина. Не знам какво ще правят всички ония, които намираха поминъка 
си в столицата. Струва ми се, че това е една от най-тежките последици на бом-
бардировките. Тук сме настанени при напълно примитивни условия. Но някак 
ще се изживее, още повече че имаме многобройни роднини и приятели, които 
с готовност ни услужват за всичко. 

Предполагам, че „Златорог“ също за сега ще спре живота си. Чувах от Цве-
ти, че „Хемус“ изобщо прекъсва дейността си. Ще се опитат да изнесат някъде 
в провинцията печатницата. Дано успеят, защото иначе нашето коректорско 
съсловие е загубено. В такъв случай може би и „Златорог“ ще може да излиза. 
Много и сърдечни поздрави!

Ваш П. Динеков

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 34 – 35.

68. Редакция на Златорог, Койнаре, 29 юний 1944
Драгий Динеков,
Предполагах и аз, че си отишъл другаде, щом тогаз се колебаеше да оста-

неш ли в Красно село. Добре си ти там, щом се хвалиш, че си между много род-
нини и приятели. И аз дойдох тук уж за приятели, а то какво излезе? Да не на-
мериш понякога един час на деня човек, с когото да се видиш и продумаш.

Сетне в тоя кафез ще стана неврастеник. Омръзна ми това село. То не е 
село, защото какво село ми е, когато е изчезнало всичко, което се казва бит; не 
е и градле, защото няма ни едно място, дето да седнеш освен кръчмата (няма 
гостилничка даже). Напълно безлично, пък може да ми бъде не 8000, а 80 000 
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души. Да му се не види и родното, и народното, и примитива, дето толкоз го 
декламираме. Нека сега дойдат да ми разправят какво трябало да изобразяват 
българските писатели. Нищо интересно. Домакинската работа ми тежи и ми 
отнема много време. Шест месеца отидоха без нищо да мога да направя. Шест 
месеца и една година за такива като тебе, на 20 – 30 години, са нищо, може да ги 
изгубите, но за мене (на 45 г.) не са42.

Златорог проектирахме да излиза за сега периодически, по 3 книжки на-
веднъж, без абонаментна система, а всеки свитък да се обявява и купува като 
отделна книга. Добре, ама малцина от господата, които трябаше да ми изпра-
тят статии и разкази, го направиха. А не можем да почнем преди да имам на 
ръка материал поне за два такива свитъка. Затова, моля те, напиши тая статия 
за „Читателя след 30 години“, или друга, по-съвременна, и рецензията за Спасо-
вия роман. Сега имаш време колкото щеш, за 10 – 15 дена можеш да го напра-
виш. Пиша и на другите. А ще ме зарадваш и улесниш много, ако съчиниш и 
още една статия.

В София не съм ходил от 25 март. Все попадам на бомбардировки. Много 
искам да отида, пък ме хванало едно оцепенение. Все си мисля за покъщнина-
та ми. И за книгите!

Това писмо е май песимистично. Ама аз съм си същият. Зависи – с кого 
съм… Други път ще ти пиша по-инак. Хайде да не други път, ами да е личен 
конферанс. Сърдечно много здраве от мен и жена ми и в очакване – твой Вл. В. 

ЦДА, ф. 1987, оп. 1, а.е. 3753, л. 62.

69. София, 27 юлий 1944 г.
Драги г. Василев,
Обаждам Ви се тъй късно, защото късно получих писмото Ви. Напустнал 

съм с. Смолско вече повече от два месеца. Ходих из провинцията – Ловеч, Нова 
Загора, Сливен (по изпити), Лъджене; видях как спокойно и хубаво живеят хо-
рата в градове, които не са засегнати от никакви бомби. Във всеки случай, аз 
не можах да издържа на село и, както виждате, върнах се в   София. Наистина, 
тук има известни неудобства (водим с моя баща бекярски живот), но все пак 
по-добре се живее. Не само книгите ми са тук и мога да чета, но има с кого да се 
видиш, да се поразговориш. В село особено вечерите бяха тежки – нямаш при-
ятели, няма електричество, тръгваме да си лягаме към 9 – 9.30 часа. Беше ми 
омръзнало да спя – или по-скоро – да лежа по цели часове.

42 Владимир Василев по това време е в 61-вата си година. Интересно, в този момент 
той измерва възрастта си с тази на съпругата си Цвета, родена през 1900 г. в Кюстендил. 
В момента тя е тази, която е на 45 години. Дечко Узунов обичал да повтаря: „Възрастта на 
мъжа е равна на годините на жената, в която е влюбен“. 
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От нашите приятели в София са Стоевски43, Болгар44, П. Спасов – виж-
дам ги от време на време. В „Хемус“ нищо ново – освен това, че Цвети [Иванов] 
е мобилизиран. Ходя понякога в печатницата в с. Мърчаево, защото кориги-
рам Пастуховата история. Видях днес, че слагаха да печатат корицата на декем-
врийската книжка на „Златорог“.

Разбира се, готов съм за списанието да приготвя всичко, което искате. 
Само че трябва да знам, че проектираната книжка ще излезе сигурно, защото 
не ми се чете романа на Спасов за трети път напраздно. Втория път го четох за 
рецензия, но стана бомбардировката през март и обърка всичко… А и сега, ко-
гато Цвети е мобилизиран, ще има ли кой да се занимава с печатането на книж-
ката? Като виждам как стоят работите в печатницата (дали им са голяма по-
ръчка от учебници), не знам дали ще дойде време за „Златорог“. Но все пак Вие 
знаете по-добре. Ето защо пак Ви обаждам, че ще приготвя статиите, но като 
наближи печатането на самата книжка. 

Не се очудвам на впечатленията Ви от село и на наблюденията Ви от 
„бита“. Дано тая евакуация поосвежи и поотрезви малко главите на български-
те белетристи. Много и специални поздрави на г-жа Василева и на Вас, а също 
и на всички приятели в Койнаре.

Ваш – П. Д.

ЦДА, ф. 373К, а.е. 78, л. 36 – 37.

70. 27 април 1948
Драгий професоре,
Ще позволиш ли да ти напомня за Теодор Липс – Естетика (на руски), и
Некрасов – стихотворенията?
П.С. Цвета получи телеграмата и ти благодари. Много здраве – Вл. В.

ЦДА, ф. 1987, оп.1, а.е. 3753, л.13.

43 Димитър Стоевски (1905 – 1981) – псевдоним на д-р Динчо Стоев Чолаков, лекар 
и преводач, главно на немска художествена литература. Като лекар Стоевски е привлечен 
от психологизма на А. Шницлер. За библиотека „Съвременни романи“ превежда повестта 
му „Госпожа Беата и нейният син“. Превежда също краткия роман на Ст. Цвайг „Огнена 
тайна“ и новелата му „Лепорела“. Известен е като проникновен интерпретатор на Цвайг. 
В описвания период той е вече утвърден преводач, сътрудник на сп. „Българска мисъл“ с 
редактор Мих. Арнаудов. Преводът на „Страданията на младия Вертер“ излиза с предговор 
от проф. К. Гълъбов. Превежда Шилер и Лесинг. Наскоро, през 1942 г. издателство „Хемус“ 
е отпечатало първия превод на Грилпарцер от д-р Стоевски. 

44 Боян Болгар (псевдоним на Боян Димитров Христов). Ръководи книгоиздателство 
„Перун“ (1943). За пръв път печата през 1930 г. във в. „Литературен глас“ (1928 – 1944).
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71. Прага, 29 август 51 г.
Много поздрави от Прага! П. Динеков

373К, оп. 1, а.е. 78, л. 1.

72. Празен плик от 25 април 1952 г.
[Предполагам, че тук е бил некрологът на Цвета и поканата за помена за 

40 дни; некрологът е изваден и е под друг номер: ЦДА, ф. 1987К, оп. 1, а.е. 2769, 
л. 40.]

В понеделник бяха 40 дена откак милото ми ЦВЕТЕ не трепка около мен 
с безкрайната си радост от живота. На 27 април, неделя, рано сутринта, ще 
бъдем при нея, а в 11 ч. ще се отслужи панихида в църквата „Св. Георги“45.

73. Плик от 14 март 1953 с некролог за Цвета:
Една година мина. Все с тебе съм, безценното ми, измъчено ЦВЕТЕ!

ЦДА, ф. 1987, оп.1, а.е. 3753, л. 52.

Бележка: Всички писма на Вл. Василев са от София, неизменният адрес на 
подателя е ул. „Цар Борис І“, 80, с изключение на номер 39, 40, 41, които са от с. 
Койнаре, Белослатинско (дом Куто Милчев), където Вл. Василев се е евакуирал 
със съпругата си.

Адресът на Динеков по време на кореспонденцията е в Красно село,  
ул. „Братя Миладинови 11“, София, или в Пловдив.

За бележките са използвани следните източници:

ЦДА, Архивен фонд на Владимир Василев
ЦДА, Архивен фонд на Петър Динеков
ЦДА, Архивен фонд на СБП
Василев, Сава. Литературният мит Владимир Василев, В. Търново, 2000.
Владимир Василев – личност, дело, съдба, БАН, 1997.
Владимир Василев – критикът, редакторът, естетът, 2005.
Димитрова, Блага. Учителят и приятелят, Отсам и отвъд, 1992.
Спомени и размисли за Петър Динеков, БАН, 2010.
Трифонова, Цвета. Писатели и досиета, София, 2004.

45 На 13 март 1952 г. след тежко боледуване умира Цвета Ленкова. Владимир Василев 
нямал средства да погребе съпругата си. Елена Огнянова свидетелства, че Христо Радевски, 
тогава секретар на СБП, отпуска 300 лв. от писателския фонд за погребението.
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Огледална снимка

Литературно четене и вечеря за сътрудниците на сп. „Златорог“ в дългия 
хол на елитния хотел „Юнион-палас“, срещу Народния археологически музей. Тук 
присъства цветът на творческата интелигенция. Така редакторът консолидира 
единството в „цитаделата „Златорог“. Разпознати отляво надясно: Ангел Кара-
лийчев, Георги Цанев, Светослав Минков, Никола Фурнаджиев, Георги Константи-
нов, Веса Константинова, Малчо Николов, Анна Каменова, Спиридон Казанджиев, 
Стилиян Чилингиров, Владимир Василев, Дора Габе, Ал. Балабанов, Богдан Филов, 
Багряна, Пенка Цанева-Бленика, Цвета Ленкова-Василева, Асен Разцветников, Ст. 
Л. Костов, Елин Пелин, Константин Петканов, Георги Райчев. 

Сн. е разчетена от Румяна Пашалийска. 
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Неизвестна снимка от архива. Петър Динеков, младежът на втория ред 
вдяс но, в бял костюм и вратовръзка сред ръководството на Дома на изкуствата и 
печата в Пловдив (1936 – 1938). По това време е учител по български език във Френ-
ския колеж „Свети Августин“. Въпреки ранната си „слава“, високо цени блажено-
то усамотение в богатата библиотека на старинния град. През есента на 1937 г. 
в пловдивската болница умира Йордан Йовков. Младият учител е неотлъчно до 
него и оставя за потомството в дневника си потресаващи документални записи 
за трагичния край на големия писател. Старинният град става негов втори ро-
ден дом, „резерват“ на спомени от ранната му младост. Динеков обича да се връща 
там, често пътува за театрални постановки, концерти, конференции и научни 
изяви, дава щедрата си подкрепа на младите учени от Пловдивския университет. 
Завещава цялата си библиотека на пловдивската културна общественост.
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IN MEMORIAM

 Красимир Крумов

(1955 – 2015)
Красимир Крумов – Грец е роден е в с. Градище, Шу-

менско, на 16.09.1955 г. През 1974 г. завършва във Варна 
френска езикова гимназия, през 1979 г. – „Българска фи-
лология“ във Великотърновския университет „Св. св. 
Кирил и Методий“, а през 1985 г. – „Кинорежисура“ във 
ВИТИЗ (дн. НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“. Работи като 
преподавател в Немската филмова и телевизионна 
академия в Берлин (Deutsche Film- und Fernsehakademie). 
Член на Съюза на българските филмови дейци и на Ев-
ропейската филмова академия. В киното дебютира с 
„Екзитус“ (1989, по едноименната повест на Злато-
мир Златанов). Неговата филмография като режисьор 
включва още филмите: „Мълчанието“ (1991), „Забраненият плод“ (1994), „Под едно 
небе“ (2003), „Смисълът на живота“ (2005), „Нощ и ден“ (2006), „Светото семейство“ 
(2010). Сценарист е на филмите: „Екзитус“ (1989), „Мълчанието“ (1991), „Забранени-
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Красимир Крумов – Грец

МЪЛЧАНИЕТО1

Прости ми,
студените
и нежни дъждове
когато тук 
пристъпят.

1 „Мълчанието“ представя една малко по-непозната страна от творчеството на Грец – 
поезията. Поемата се препечатва от алманах „НЛО“, общодостъпно и независимо издание на 
група великотърновски студенти, чиито инициатор за създаването му е именно той. Алманах 
„НЛО“ излиза в 7 броя в единични, а впоследствие и в няколко екземпляра в периода от 
1978 – 1982 г., печатан на пишеща машина и разпространяван за четене от ръка на ръка.

Прости 
страха 
изстрадан и кошмарен 
на незаспиващите ни 
коси 
непомрачавани.
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Ще бъде ли 
жесток часа, 
когато ти все пак 
ще ни простиш 
сълзите неизстиващи 
и сенките 
от кръв, в които ний оплаквахме 
самите себе си.
О, нека бъдат 
безмилостни 
надеждите ни 
и нека винаги 
да пада мрак 
в земята. 
Ще бъдат пак 
студени 
пътищата ни 
излъгани и с бавна, 
колеблива смърт 
животът 
ще си отмъщава.
Валяха 
дъждовете 
на мълчанието. 
Без мисъл 
те се спускаха 
над трепетната, кървава 
страна, 
извили 
тъжна 
гръд. 
Валете, дъждове 
над болната 
Родина 
окървавена. 
Спуснете 
знамена 
о кървите, 
опустошили нас, 
опустошили хищното небе 
с вода на кръв 
миришеща. 
Нас 
няма ни, 
за да ви видим 
огнераздаващи, 
проливащи дълбоко, без мечта 

плача си. 
Затова валете, 
дъждове 
опустошени, 
мълчаливи.
Нас
нямаше ни
в случващите се събития, 
не ни потърсиха, 
когато 
несъкрушимото гасяха. 
Откършеният въздух, 
останал вечно 
да мълчи 
в градините, 
го нямаше. 
Те мислеха, 
че са сами и огънят 
ще означава само огън, 
не знаеха, 
че в тишината водят 
врати бушуващи, 
неосенени 
с плач 
и брегове. 
Те вярваха 
без вяра, вричайки се 
в дюните дълбоко 
и обезсърчено. 
Те искаха 
очите ни 
и искаха ги стръвно и завинаги, 
защото с тях 
жестоката им тъжна 
тишина 
ловихме. 
С тъга 
бяха пълни 
невръстните ни устни, 
заклеймили 
всяка младост, 
всяка утрин 
във живота ни. 
С едно мълчание 
неразтворимо, 
с големи дъждове 
отритнати. 
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Не пощадявайте 
безпътната ни 
младост, 
отново връщаща се, 
опожарена 
в дим и сълзи, 
не пощадявайте. 
И нека пътя ни 
да бъде 
краден 
и сломен, 
когато той ще се отправя 
в изстраданите черни 
низини, 
в които ние спим 
неотмъстени.
Прозорците 
разтваряни 
във мен 
умираха. 
И твоето отсъствие 
пристигаше 
във тях 
несъчетано с вятъра 
и с мрачните нелепи 
стълбове 
на този свят. 
Не идвай 
в твоето отсъствие 
оклеветено с есен. 
Не говори 
със нетърпението, 
окървавяващо се 
всеки миг. 
Върви от 
мен 
далеч 
и все по-близо 
до Родината, 
по близо до тъгата ни 
оклеветена 
и осеяна със 
мрак 
със хилядите негови 
предчувствия.
Мислете 
за големите 

и странни 
долини, 
в които хората 
потъват. 
Мислете 
за неспирните им 
знамена 
отнемани 
и за 
кръвта 
гасена 
в кръв. 
Завинаги пиянски ветрове 
им бяха 
мостик, 
мислете 
за това 
и чашите им пълни 
с дим. 
Помилвайте 
разграбените им 
обувки 
съсичани, 
помилвайте веднъж 
без снизхождение, 
без вашето ужасно 
и нищожно 
снизхождение.
Шумяха в нас 
осъдените 
ветрове, 
разнесли дългите, 
победоносни вопли 
на страха ни. 
Шумяха раните 
немилостиви. 
Ний бързахме 
във тъмния 
народ 
да идем, 
забравили 
света, 
забравили за хладната му, 
дръзка прозорливост. 
Ний нямахме 
срещу ѝ 
морави 
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ръце 
и ум, където злото 
да се киска. 
Ний имахме 
едно 
оръжие 
несъществуващо, 
съвсем, съвсем несъществуващо 
след толкова 
ужасни, нечовешки 
поражения, 
в които не умирахме.
Потегля 
сърцето ми, 
потеглят 
нервите, погледа 
без основание, 
в една ненужна, 
без оправдание вечност. 
Но те потеглят. 
Сами, окрилени 
от мрак, 
от самата искрена 
безнадеждност 
на слънцето, 
във което потеглиха. 
Ще потеглят утре 
от непостигнатите места, 
аз не знам 
къде да потеглят. 
Те не попитаха, 
те се отправиха без любов 
в едно очертание, 
в една крехка карта 
на мълчанието.
Не се завръщай никъде, 
дори 
дъждът когато 
те повика, 
не се завръщай. 
Лъжа е всяка 
мисъл 
за убежище, 
от никакви вълни 
несъкрушавано 
в скалите, 
лъжа е всеки поглед 

и любов, 
и отмъщение. 
Ти никъде не чакай, 
не бързай в глухата 
привечер, 
не съществува гибелта, 
а само 
дръзката ѝ 
жизненост. 
Не се завръщай 
никъде 
в света, 
докато има кръв 
и очищение, 
разлети в зимното 
небе 
като 
в душата ти.
Нощта долиташе 
безумно, 
безвъзвратно. 
Сред отегчени бързеи, 
в които ти 
лежиш, 
долиташе нощта. 
В една 
страна, 
където чакаме. 
Където мълчаливо 
изнизваше света 
на твоето мълчание, 
земя. 
Където вятърът 
не означаваше, 
освен умиране 
на вятър. 
Където идвахме 
осъдени 
в големите тържествени 
съдилища 
на мрака и кръвта. 
Аз питам 
ще има ли в страха 
на твърдото, жестокото 
мълчание 
най-малко място 
за другото, 
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за отегченото и болното, 
но непреклонното
мълчание 
на твоето замръзващо сърце.
Винаги 
го смазваха. 
Пребъркваха винаги 
лицето му. 
А той се вдигаше, 
от ветрове и сън разпространен, 
подобно ключ 
върху брега на 
хората. 
Небето винаги 
с една обезкървяваща порочност 
го смазваше. 
А той 
имаше само небето, 
небето на слънцето, храстите, 
мрака. 
Имаше само 
всичко, 
дори тази безсънна порочност, 
в която го смазваха. 
Вървеше той. 
Когато винаги 
го смазваха. 
Винаги 
поемайки в бавния сипкав страх, 
без страх почти, 
в който 
с хиляди устни 
мълчеше. 
В студени часове, 
неприютени, 
разказвахме 
за тъмния народ. 
То бяха тъжни дни 
на сумрак и 
виелица в сърцата 
и изстрели, 
които винаги 
пищят. 
То бяха весели надежди 
на смешна, жалка 
красота. 
Разказвахме, 

лишени винаги 
от кръв и от търпение. 
Разказвахме на 
никого 
и ничии отломки, 
за себе си почти 
разказвахме. 
Един от друг 
далеч 
замръзвахме 
в полето полушепнещи 
и само 
вкаменените ни устни 
се окичваха 
с венци 
и отшумяващи салюти 
от дребен скреж, 
слана и хлад.
Помни 
Родината, 
защото тя е 
всичко, 
което никога 
не ще изгубиш. 
Дъждът 
ще свърши 
и ще си отиде 
любовта, 
ала земята никога 
небето никога 
и никога 
кръвта. 
Ти не забравяй 
могилата, изпълнена 
със кост 
и унижение 
бездънни, 
те чакат теб. 
Родината 
е винаги разстрелвана 
звезда 
и плячка за вълните, 
които пеят. 
Ти не бъди от кал, 
когато става дума 
за Родината, 
за нейната безумна 
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и нечовешка 
голота.
Презирай всичко, 
което е мрак 
и съдба, 
дошли отново 
за унижения 
и за 
скърби. 
Презирай 
света, 
където ти не видя 
нищо, 
освен мрак и съдба 
и безчестие. 
Има морета 
и изходи, 
непокръстени с плач, 
има 
любов, 
но ти презирай това, 
в което умираш. 
Ти върви
в мрачните нежни 
полета, 
незаселени с мрак 
и мълчание. 
Там върви и презирай 
всичко 
с една неутешима, 
безумна 
любов.
Не съжалявай 
за смеха, 
от който ти завинаги 
си тръгваш. 
Не съжалявай за полята 
изпепелени 
и за надеждите, 
покрити 
с кръв. 
Край тебе нека времето 
да бърза 
и лети 
и да загиват 
знамената, 
не съжалявай за това. 

Ще мине всичко 
и нощта отново 
ще идва 
да скърби 
за паднали и живи. 
Ще има съжаление 
във вятъра, 
неотшумял 
като листа. 
Не съжалявай за това, 
в което слънцето
все още 
вярва, 
спести му подлата си 
и ненужна 
скръб.
Времето е 
клевета и 
смърт. 
Ти нищо не предричай 
на тези улици, 
от пустотата вдигнати 
до теб. 
Ти забрави 
за хленч и милост. 
От клеветата 
и смъртта не ще избягат 
дори и клеветата и 
смъртта. 
Но ти си сам 
като земя и мрак 
и като хора, 
забравени и мъртви. 
Бъди достоен за 
Омразата
и грубостта, 
която си спечели 
със толкова любов 
и грубост, 
и омраза, 
разтворила се постепенно 
като ръка 
помежду теб 
и всичко.
Ще означава вече 
голямото и странното 
небе 
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раздяла. 
Ще бъдат сбогом 
всички улици 
и хора, 
доказали ненужната си и 
наивна смърт. 
Във вечността, 
създадена 
за да се превърне в кръв, 
шумяща слава и 
мълчание, 
ще вярваш ти 
с циничен и умерен жест. 
А някъде 
напразно, може би, 
или изпълнени със смисъл, 
ще идват нови 
дни, 
ще идват и ще си отиват вечери, 
погълнали 
нещастия със мрак 
и суха вяра, 
в която ти отново ще пътуваш 
несменно, 
превърнат целия във 
сбогом.
Ужасът винаги 
идва 
после, 
когато нощта отшуми. 
Когато във дългия свят 
се стъми 
и с високо издигнати ножове 
чакат 
минутите. 
Хората са тържествени 
и напразни в 
огромните улици, 
никога нежни, 
но ти не разбирай света като 
ужас, 
обсебил смъртта и лъжата. 
Ти не разбирай човека в света 
като ропот. 
Ужасът е едно мъртво 
довиждане 
на всяка надежда и скръб

и тревога. 
Ужасът е всичко,
което сме на земята, 
за да обичаме и да 
съдим, 
но ти не разбирай света 
като ужас, 
човека в света 
като ропот.
Не искай да ме 
видиш, 
защото дебне ни светът 
и тези хора и 
площади, 
за мъст поставени, 
ще ни навикат. 
Не искай да смалиш 
във теб огромните 
и сухи разстояния 
несъществуващи 
и да летиш 
над моята тъга 
като отчаян знак. 
Не съществува 
избавление 
извън жестоките усилия 
да бъдем чужди 
и далечни 
един на друг. 
Да бъдем тайна 
за света, 
за неговите слепи дни 
и думи, 
отрекли ни от всичко тук 
и вместо горест, да таим 
едно вековно 
и безумно кърваво 
опияняващо 
злорадство.
Навън е мрачен сън 
от кръв и шум и 
подозрение. 
Навън ечи 
студът на всяка нощ 
и всеки нов абсурд на утрото 
лъжата тук 
примамва. 
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Една игра 
в затворени коси и тяло, 
все по-разгаряща се, 
все по-невинна. 
Теб искат 
да те укротят с играта, 
да те примирят със всеки нов, 
по-силен пристъп на тъга, 
абсурдна 
и ненужна. 
Теб искат да те изравнят 
със този свят, 
неподлежащ на размисъл 
и съзерцание, 
да го сведат до твойта 
вътрешност 
като обърната 
наопаки 
душа. 
Не знаят те 
за тази най-голяма твоя тайна, 
с която всички си измамил – 
ти 
мъртъв си отдавна.
Дори когато шуми 
с нетърпение, 
времето помни 
за нас. 
Дори когато 
градът 
се задъхва 
и умира скръбта, 
ние дълго стоим 
непогубени, 
дръзки. 
Дори когато е 
нощ и излязат навън 
мрачните 
хора, 
дори когато превърнат 
живота ни в кръв и 
насилие, 
ние помним 
живота. 

Все пак трябва да 
има за нас 
брегове, 
макар и цинични, 
макар и жестоки, 
за да продължим в тази мръсна 
и сляпа 
игра без начало и край, 
за която няма 
и не може да има 
възмездие.
Затвори се и 
отлети, 
към тези зимни и досадни хора 
ти нямаш нищо. 
Не вземай минало, 
назад не се обръщай, 
о, нека продължат без теб 
безчинствата 
и болната земя, с еднаква грубост 
прошепваща за мир и отмъщение, 
ти забрави. 
Далеч бъди 
от тягостните думи за любов, 
от синята Родина, 
простряна върху смърт 
и назидание. 
Не вярвай никому или, 
ако потрябва, вярвай, 
но се махни, 
спусни се в себе си, във тоя 
мъртъв 
дом, 
отдето почна всичко. 
Изглежда, късно е, 
ти бавно загаси прозорците, 
спусни стените. 
Излишно е тогава всичко, 
освен един последен, може би, 
окаян жест на 
мисълта, 
отправени отново към живота.

    1982 г.
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Ана Костадинова

ДВАМАТА КОСТА
(Лирическия сюжет като комуникативен модел)

Първите години след 9 септември 1944 г. са години на капсулирана от иде-
ологията култура, на изолация, на самостойно живеене на доктрината. Освен 
че се защитава от външни влияния, тя се брани и от вътрешни раздвижвания в 
обществото. Априлският пленум донася едни по-малко отчетливи граници на 
културната норма. Ясно дефинираните изисквания за принадлежност към ху-
дожественотворческата доктрина са оставени в миналото. Промените, започ-
нали в средата на 50-те, не водят до бърз преход, но поставят началото на бав-
но освобождаване от принципите на социалистическия реализъм в неговия 
най-консервативен вид. В средата на 70-те години на ХХ век положителните 
изменения в детската литература са повече от очевидни. Възпитателното като 
вътрешноприсъщ елемент остава, но творчеството за деца се отърсва от дидак-
тико-идеологическите си основания. Писателите осъзнават нуждата от налага-
нето на нов естетически вкус.

Видно е, че детската литература все повече се доверява на игровостта. 
Фантазията, измислицата и хуморът са от първостепенно значение. Благодаре-
ние на тях се преживява истинската естетическа наслада. Така се стига до един 
много важен момент – вкусовете на деца и възрастни „се срещат“. Създават се 
немалко на брой художествени произведения, удоволетворяващи и двете стра-
ни. Накратко, в края на 70-те и през 80-те години литературата за деца и лите-
ратурата за възрастни се конкурират в естетическите си претенции.

Пътят за създаване на пълноценна художествена литература за деца е в 
тясна зависимост от вкуса и нагласите на читателя. Идеализирането и роман-
тизирането отстъпват на психологическата вдълбоченост и разбиране на въз-
растовите особености. Детето е фактор, формиран от собствените му предста-
ви за ценност и сегашност, а не резултат от проспективни утопии и претенции 
за качествата му на възрастен човек. Ето защо детската душевност става цен-
трална тема и се радва на широк критически отзвук. 

Видян през очите на детето, светът има нужда от ново лирическо прет-
воряване. Изведнъж се оказва, че авторитетни творци от ранга на Асен Босев, 
Николай Зидаров и Георги Струмски не могат да отговорят на новите очаква-
ния за съвременно творчество. Те продължават да пишат, но вече са изтласка-
ни в периферията. Творчество им все още излиза в големи тиражи, но не съот-
ветства на промененото летаратурно самосъзнание.

На преден план излизат поети като Иван Цанев, Велизар Николов, Яна-
ки Петров, Виктор Самуилов, Биньо Иванов, Илия Буржев, Марин Георгиев, 
Иван Серафимов. Те еманципират детската литература до спепен, при която 
поетическото носи подчертания заряд на емоцията, философския подтекст и 
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осъзнатата представа на детето за стойностно вписване в големия свят на въз-
растните.

Този сблъсък между старото и новото се забелязва на различни равнища 
и у различни автори. Например в стихотворения като „Коста и моста“ на Асен 
Босев и „Коста на моста“ на Янаки Петров – и двете публикувани през 1988 г. 
Съпоставката потвърждава наличието на две важни страни в хумористично 
обагрената детска поезия – да възпитава, но и да освобождава от негативните 
чувства и емоции. Още Дора Габе споделя, че истинският хумор поддържа чув-
ството за свобода, отваря прозорците на детската душа1.

Популярните в детската поезия лирически герои, назовани със собст-
вени имена, обикновено са критикувани заради буквалността и усета за еди-
ничността и еднозначността на аз-а (Хранова 1992: 44). В нашия случай, макар 
Коста да присъства чрез доминантата на собственото си име, може да бъде въз-
приет по-скоро като обобщен образ на детското (името му е художествено ус-
ловно, лишено е от релационност с действително дете), генерализиращ в еди-
ния случай патерналистичната представа за детето, а в другия – пайдиалната. 
Ето защо, макар лирическите герои на Босев и Петров да носят едно и също 
име, те не са тъждествени един на друг, имат различни превъплъщения в твор-
чеството за деца. Единият Коста представя детето като обект на въздействие от 
страна на възрастните, подлежащ на постоянно превъзпитаване и напътстване 
чрез осмиването на детските му недостатъци, а другият изобразява съсредо-
точеното в своя свят играещо дете. И двамата в еднаква степен се припознават 
като приказни герои, участват в два близки по съдържание приказни сюжета, 
но си противостоят по линия на лирическото послание, което носят. Въпреки 
сходните заглавия, творбите се разминават значително в основните си идеи, а 
двамата поети – в своите поетически решения около конструирането на тек-
стовете и тяхното въздействие. 

„Патриархът на съвременната детска литература“ (Христов 1987), както е 
наричан тогава Асен Босев, си е послужил с жанра на хумористичното стихо-
творение. Този жанр се харесва на децата, но същевременно носи и задължи-
телното педагогическо послание:

КОСТА И МОСТА 

През една река,
по моста,
искаше да мине Коста.
Работа, ще кажеш, проста.
Проста, да,
но за беда
моста дървен се клатушкаше
и като пиян се люшкаше!

1 Габе, Д. Детето и книгата. // В: Български писатели за своето детство и за творчеството 
си за деца. Анкети, спомени, размисли. Съст. Н. Янков, С., 1978, с. 102.

Викна Коста:
– Що да правя,
може тук да се удавя!
В миг на помощ се притече
негов батко – момък вече.
Той го хвана за ръка:
– Дръж се с мене ти.
– Добре де.
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И през мътната река
батко малкия преведе.

Но като премина Коста
своя труден път по моста,
почна гръмко да се хвали:
– Други като мен едва ли
може толкова умело,
толкова добре и смело
през реката да минава.

Накрая е произнесена нравствена присъда над лирическия герой, а с фи-
налния въпрос е приканен да осмисли постъпката си и да се поправи. Стихо-
творението е и значително по-дълго, тъй като извличането на поуката изисква 
героят да премине през няколко състояния – на страх, на доверие към по-го-
лямото момче, което му помага да преодолее люлеещия се мост, и на самохвал-
ство. 

За разлика от Асен-Босевия Коста, който е морално санкциониран, Коста 
на Янаки Петров е вплетен също в хумористичен лирически сюжет, но чужд на 
нормативно-възпитателното:

КОСТА НА МОСТА 

Кой е госта върху моста?
Върху моста крачи Коста.
С крачки Коста мери моста.
Пита жабата под моста
Коста – госта върху моста:
– Доста метра ли е, Коста,
моста, или не е доста?

Но върви по моста Коста
и не отговаря Коста.

Той е в ситуацията да реагира непосредствено, по детски. Доближен е до 
читателя със своята естественост. Текстът на Янаки Петров е изграден изцяло 
с игрови средства и е подчинен на идеята да носи наслада. Механизмите за сло-
весна игра и фоничните възможности на ритъма и римата са основните сред-
ства за създаване на забавна атмосфера, която да отговори на предпочитания-
та на публиката.

Макар двамата поети да използват един и същ мотив – вървенето на де-
тето по моста  – различията са сериозни и отдалачеват двата образа. Едини-

Слава ми кажете, слава!
И какъв ти батко там?
Аз преминах моста сам!
Чу реката и му рече:
– Възгордя се ти, човече!
А с кого – спомни си, Коста – 
в труден час премина моста?

(А. Босев, „От все сърце“, 1988)

Цял живот клечиш под моста,
жабо, а пък питаш госта
доста метра ли е моста.
Трябва да ти каже Коста,
че си жаба доста проста! 

(Я. Петров, „Гърне и похлупак“, 1988)
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ят (Коста на Асен Босев) трябва да премине „мътната река“, за да продължи 
пътя си, а другият (Коста на Янаки Петров) мери с крачки моста (действие, ли-
шено от всякаква конвенция и полезност, но изцяло погълнало детското вни-
мание, защото именно липсата на утилитарност го е превърнало в игра).

Прави впечатление, че при Янаки Петров „Коста на моста“ е сред пред-
ставителните лирически текстове, емблематични за автора. За Асен Босев като 
че ли не е така – неговото произведение не се радва на същата популярност. 
До „сблъскването“ на двете творби през 1988 г. те са се появявали по някол-
ко пъти. „Коста на моста“ излиза първо през 1980 г. в „Чичо Чичопей“, също и 
в следващата стихосбирка на поета от 1981 г. „Африканец на комин“ (с него се 
открива книгата). Първата поява на „Коста и моста“ е даже по-ранна – в „При-
казки за нови времена“ (1975), а след това във втора книга от тритомното из-
дание на избраните произведения на Босев „Приказно и любопитно“ (1983). 

За отбелязване е, че Янаки Петров променя единствено пунктуацията при 
различните публикации на текста си, докато Асен Босев прави по-сериозна ре-
дакция. В първоначалния вариант мостът поема функцията на коригираща ин-
станция, реката е безмълвна, тя е по-скоро част от пейзажа, след това – глас е 
даден на реката, одухотворена е на свой ред, докато мостът запазва ролята си 
на препятствието, което задвижва събитията. Това вероятно се дължи на стре-
межа на Босев да увеличи броя на персонажите си, да създаде представата за 
лиро-епически сюжет. За него е по-важно да разкаже случка, от която лесно се 
извлича поука, отколкото да пресъздава определено настроение или игрова си-
туация. 

Не е известно дали двамата автори са търсили диалог помежду си, няма 
свидетелства за договореност, както това се е случило с прочутия облог в „Ми-
съл“, но е основателно да допуснем, че е провокиран интерес. Че е породено 
желание за съпоставка, за съизмерване на двата текста. Поредното им отпе-
чатване през 1988 г. събужда предположения за целенасочена, неслучайна ак-
туализация. 

Тъй като изговарянето на стиха е важно и за двете произведения, тук ще 
държим сметка както за метриката и римата, така и за речевия потенциал – за 
специфииката на произнасянето. Асен-Босевото стихотворение принадлежи 
на тенденция, която държи на декламационно/колективното звучене. За Янаки 
Петров звучността на словото има изключителна стойност. Той е поет, за кого-
то като че ли по-важно е прочитането. Стиховете му са звучни, звънливи, под-
канящи читателя към произнасяне. Затова често думите в стихотворенията му 
стават смислоразличими при правилно изговаряне с точното поставяне на па-
узи и акценти (напр. Слънчо гледа и слънчогледа както е в „Слънчоглед и слън-
це“ или умаленото чичопейчо и чичо Пейчо от „Надпяване“).

Творческото амплоа на двамата автори се свързва със създаването на ху-
мористична поезия. Ето защо не изненадва фактът, че при въпросните стихо-
творения е направен един и същи избор на метричен модел – хореичен. Тради-
ционно в българското стихознание хореят се асоциира с жизнерадост – той се 
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определя като бодър, даже жизнерадостен ритъм (Янакиев 1960: 64). Но както 
пише Яни Милчаков в „Стих и поезия“ (1990), наличието на стих в определен 
ритъм все още не означава поезия – тя се появява едва тогава, когато стихова-
та стъпка придава атмосфера на цялото произведение, когато спомага текстът 
да се превърне в носител на поетически смисъл и собствена естетическа спе-
цифика. Това важи за всеки формален компонент, изграждащ материалното 
изражение на поетическата творба (неговата значимост се определя в зависи-
мост от това дали е органична част от дълбоко кодирания смисъл на лириче-
ското послание).

Нека видим доколко отделните елементи от структурата на стихотворе-
нията са обвързани със съдържанието и способстват за постигането на надте-
кстов, поетически смисъл. Основната теза, от която ще се ръководим, е, че и в 
двете творби може да бъде намерена зависимост – при Асен Босев метриката е 
в услуга на „мисълта“, докато при Янаки Петров тя е най-вече в полза на игро-
вото, на богатата емоционалност и доброто настроение.

Стихотворението „Коста и моста“ (1988) на Асен Босев се състои от два 
строфоида от 18 и от 14 стиха (терминът строфа обикновено не се използва 
за стихотворни блокове, надвишаващи 14 стиха). Като повечето поети от пе-
риода, Босев разчита на римните съзвучия при изграждането на творбите си. 
Той се придържа изцяло към популярното тогава отношение към неримува-
ния стих – като към стих, който не може да изпълни основната социална по-
ръчка: да се помни лесно; да се декламира и скандира. Поетът следва силната 
традиция на римуваната поезия, отговаряща на изискването за масова достъп-
ност. Но е вярно и това, че римата принципно заема важно място в поезията за 
деца – тя притежава силно словесно, интонационно, ритмично и звуково вну-
шение. Римуваните лексеми са основните носители на поетическия смисъл, те 
са ключови за разбирането на текста и неговата естетическа логика. Творбата 
на Босев спазва шестата заповед на Чуковски към детските писатели: римите 
трябва да се намират в близост една до друга, защото несъседните съзвучия 
трудно се възприемат от малките читатели. При Босев римите са или съседни, 
или кръстосани. 

Този вид рими определят и характера на стиховите окончания (клаузỳлите). 
В повечето стихове е спазено правилото на алтернанса – непосредствено съсед-
ни стихове могат да бъдат клаузулно еднородни само в случай, че са римувани 
(Коста – моста, хвали – едва ли, умело – смело, минава – слава и т. н.), откло-
нения има само в някои от стиховете („Той го хвана за ръка: / – Дръж се с мене 
ти.“). От общо 32 стиха женските клаузули са 22, мъжките – 8, а дактилните – 
само 2. Обикновено чрез промяната на римовия строй се подчертават различ-
ни моменти от развитието на темата, отбелязва се вмъкването на нови мотиви 
(Дейкова 1982: 175 – 176). Изхождайки от това твърдение, ясно се вижда, че дак-
тилните рими са използвани в стихове, в които се съдържа един от най-важни-
те моменти – завръзката на лирическия сюжет („моста дървен се клатỳшкаше 
/ и като пиян се лю̀шкаше!“) Същото се отнася и за мъжките, които на места 
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разреждат преобладаващите женски – тъй като те засилват интонацията, из-
ползвани са за по-драматичните епизоди (осъзнаването на бедата, появата на 
по-голямото момче). 

Наличието на малък брой мъжки рими и преимуществената употреба на 
женски придава по-нежно звучене на стихотворението, тъй като по-голяма-
та част от стиховете преминават един в друг чрез слаб неударен слог. Липс-
ва разнообразие в ритмическия строй и емоционалния тон на творбата. Няма 
го онова ритмическо своеобразие, което се постига с постоянното прескача-
не от 3-срична към 2-срична клаузула, както и от 2-срична към 1-срична. Но 
формалните особености ясно маркират по-важните лирически ситуации, чие-
то възприемане има за цел да изгради правилното отношение на читателя към 
преживяното от персонажа и реакцията му.

Подчертаването на главните епизоди разчита и на графичното изражение. 
На три места стиховете са допълнително разкъсани и създават впечатление за 
употребата на амфибрахий или анапест. Както стана вече дума, стихотворе-
нието на А. Босев е в хорей, а стъпките варират – между 3/4/5-стъпен хорей. 
Например първите два стиха:

През една река, /1 – /3 – /5 – 3-ст. хорей
по моста – /2 – – 1 ст. амфибрахий

Но нищо не пречи двата стиха да бъдат прочетени като един. Тогава и хо-
реичните стъпки се оказват съвсем точни:

През една река, по моста /1 – /3 – /5 – /7 (2)- – 4-ст. хорей

Същото се наблюдава два стиха по-долу:

Проста, да, /1 – /3 – 2-ст. хорей
но за беда – -(5) – /4 (7) –  пирихий + ямб; неуд. сричка + 1-ст. анапест; два-

та стиха заедно образуват 4-ст. хорей с пропус-
нат акцент на 5-та сричка

Хореят е размер с основна тенденция ударенията да се разполагат върху 
нечетни срички, като пропускането на някои от тях се счита по-скоро за зако-
номерност, която не пречи на общата съизмеримост на стихотворните редове. 
В произведението на Босев пропуснатите акценти са най-често на 5-та сричка, 
в някои случаи – на първа. Така облекчителните стъпки запазват плавността 
и по-ниското ниво на емоциите като цяло, за да се откроят с по-голяма звън-
кост съществените за поуката моменти, съдържащи се в стихотворни редове 
с много по-честа акцентовка. Макар и по-рядко, в хорея може да се наблюда-
ва появата на свръхсхемни ударения (спондей) върху четни срички. Подобни 
„аномалии“ в „Коста и моста“ има в три стиха, нарушаващи схемата 1 – 3 – 5 – 7:
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и като пиян се люшкаше – – /3 /4 – /6 – – 

И през мътната река – /2 /3 – – – /7

– Други като мен едва ли /1 – – /4 /5 – /7 -

Лирическото многословие на Босев отстъпва място на по-чистата пое-
тическа мисъл в стихотворението на Янаки Петров. Характерна особеност за 
творчеството на Петров е диалогичността на всички нива – между лирически-
те герои („Весел Вълко“, „Коста на моста“, „Селяни и заек“, „Зарад нещо нищо-
нещо“ и др.), между лирическия герой и автора („Чичо Чичопей“), както и меж-
ду автора и читателя („Встъпление от автора“). Ето защо и в „Коста на моста“ 
диалогът заема важна част от произведението. Тук обаче структурата му е зна-
чително усложнена. Лирическият говорител задава въпроса „Кой е госта върху 
моста?“ и сам му дава отговор, съдържащ информацията кой и какво прави на 
моста („Върху моста крачи Коста.“). След това се появява пряката реч на жа-
бата пак под формата на въпрос, но вече към самия Коста: „– Доста метра ли 
е, Коста, / моста, или не е доста?“ Но момчето не отговаря и диалогът е нару-
шен: „Но върви по моста Коста / и не отговаря Коста“. Следва намесата на ли-
рическия говорител, който продължава общуването с жабата, но индиректно, 
между тях не се реализира диалог в истинския смисъл на думата. 

Излиза, че стихотворението започва с монолог на лирическия говорител, 
после идва опитът за диалог на жабата с Коста и накрая отговорът на лириче-
ския говорител на въпроса на жабата, който съдържа обръщение към нея, но 
не е обособен в пряка реч. Именно това прескачане от пряката или непряка реч 
от един лирически субект към друг динамизира лирическия сюжет и значител-
но го съкращава. Както отбелязва Лотман, „колкото по-кратък е текстът, тол-
кова по-голяма част от универсума пресъздава“2.

За Янаки Петров хореят е размер на голяма част от стихотворенията му: 
„Зарад нещо нищо-нещо“, „Селяни и заек“, „Само за една неделя“, „Чешка чаш-
ка“, „Умник“, „Глух дядо“, „Чичо чичопей“, „Хвърчи ли жаба“, „Братче“, „Лов-
джийски разказ“, „Лампени шишета“ и т. н. (всички в 4-стъпен хорей). 

„Коста на моста“ също е част от тази редица. Единствено в 3 от общо че-
тиринайсетте стиха се забелязват акцентни отклонения. Това вероятно се дъл-
жи на стремежа към „очудняване“. В смисъл, че зададеният от метриката модел 
(т. е. 4-стъпният хорей) става прекалено предсказуем и тези три стиха, носе-
щи известни „аномалии“ в ударенията, имат за цел да разчупват ритъма, за да 
задвижат и „случващото“ се в текста. В тях познатата за хорея схема на уда-
ренията 1 – 3 – 5 – 7 е нарушена. В четвърти ред акцентувана е 6-та вместо 5-та 
сричка, т. е. 1 – 3 – 6 – 7; после пропуснатото трето ударение в девети стихов ред 
1-* – 5 – 7; и отново „нередовност“ в единайсети стих – 1 – 4 – 5 – 7. Ще отбеле-

2 Лотман, Ю. М. О поэтах и поезии. СПб., 1996, с. 91. // Цит. по Казарин, Ю. В. 
Поэтический текст как система. Екатеринбург, 1999, с. 187.
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жим също, че 4-ти и 11-ти стихове, съдържащи еднакви „аномалии“, са разпо-
ложени на равни отстояния от началото и края на творбата (все 4 стих от на-
чалото към края и обратно), а 9-ти с пропуснатото ударение остава между тях, 
като всички заедно спомагат да се получи контраст с „нормата“. Благодарение 
на пропуснатите ударения се получава по-голям брой съседни неударени срич-
ки, т. е. пирихий. Наличието му се обяснява с търсената динамика на стиха. 
Пирихият съкращава усилията при изговарянето му – резултат от непълните 
ударения. По този начин времето за произнасяне на самия текст намалява, а 
ритъмът се забързва, което отговаря на детското очакване за движение. Заед-
но с това приляга на склонната към устност поезия на Янаки Петров, като до-
казва вниманието към детайлите, свързани с произнасянето. А и ускорението 
на ритъма няма само външно, формално значение. Така се внушава и напреже-
нието от „сюжета“ – ефектът от всичко това е постигане на дълбочинен поети-
чески смисъл. 

Поетическият текст е многопластова система, в която значението на зву-
ковите и метричните модели до голяма степен се определя от отношенията им 
едни спрямо други, а именно чрез подчинението им на определени сходства 
или опозиции. Ето защо приликите, контрастът и разграничението позволяват 
в по-голяма степен поетическият текст да реализира богатството на своя сми-
слов потенциал. Стихове 4-ти и 11-ти, които иначе съдържат отклонения от 
метрическия модел на цялото стихотворение, са сходни съдържателно: „Пита 
жабата под моста“; и другият – „жабо, а пък питаш госта“. Т. е. градят сми-
съла си както на принципа на контраста, така и на базата на съответствието.

Една от най-съществените формални разлики между текста на Янаки 
Петров и този на Босев е наличието на вътрешни рими в почти всеки един 
от стиховете, изграждащи „Коста на моста“, в сравнение с пълната им липса 
в „Коста и моста“. Прави впечатление, че стихотворението на Янаки Петров 
на няколко места използва абсолютно точни рими (и вътрестишни, и краес-
тишни). Считани обикновено за недостатък, тук те са напълно на мястото си, 
в унисон с детската реч с типичната ѝ склонност към повторителност, но и 
залагайки на нюансираното възпроизвеждане. Например, ако извадим само 
краестишните рими, те ще изглеждат така: моста – Коста – моста –моста – 
моста – Коста – доста – Коста – Коста – моста – госта – моста Коста – 
проста. Ако и тук вземем предвид твърдението, че римуваните лексеми носят 
основния смисъл, можем да им припишем статут на ключови думи, като две от 
тях са заложени още в заглавието (това са Коста, моста), а другите са свързани 
със същите – госта с Коста, доста с моста, а проста – с определението, което 
би дал Коста за жабата. Употребата на едни и същи думи се свързва също така с 
използването на стилистични фигури като алитерация и асонанс, чиято функ-
ция обикновено е да засилят усещането за вътрешна рима. Освен очевидните 
повторения на с и т в Коста, госта, моста, доста, проста и т. н., акустично-
то богатство се постига и чрез повторението на м и р във върху, крачи, крачки, 
мери, метри, моста, върви, трябва, проста. В допълнение се появяват и шушка-
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вите ш, ж, ч в крачи, крачки, жабата, живот, клечиш, жабо, питаш, каже, жаба. 
Що се отнася до гласните – акцент е поставен върху о и а, участващи в основ-
ните римни съзвучия. 

Интересно би било да сравним присъствието на лексемите Коста и мо-
ста, заложени в двете заглавия на стихотворенията. При Асен Босев името се 
появява 5 пъти, моста – 6. При Янаки Петров Коста – 8 пъти, моста – 10, а тек-
стът му е повече от два пъти по-малък. Това е важно от гледна точка на мелоди-
ката – Янаки Петров постига внушението, че едва ли не всяка дума се римува 
с всяка, подсилвайки художествените ефекти от игровото. Значението на тях-
ното повторение е колкото непосредствено звуково, толкова и интонационно. 
Като цяло личи стремежът на автора към по-чиста, стегната и въздействаща 
форма. Всъщност при него липсват „обяснителните“, „повествователни“ сти-
хове, характерни за Босев, които отдалечават твърде много една от друга ос-
новната римна двойка Коста-моста.

Голяма част от насладата в стихотворението на Петров идва не само от 
евфониката (благозвучието), а и от графичната подреденост. Стихотворение-
то е разделено основно на две строфи по 7 стиха, но първите 2 стиха от втора-
та са допълнително обособени. Това вероятно се дължи на стремежа на автора 
да постави смислов акцент върху тях, демонстрирайки детската самодостатъч-
ност на Коста, чието съзнание е ангажирано изцяло в играта и затова героят не 
удостоява жабата с отговор. 

Трябва да посочим, че и „Коста на моста“ не разчита на разнообразие при 
завършека на всеки стихотворен ред. Стихотворението съдържа само и един-
ствено женски клаузỳли. При него обаче това еднообразие в преходите от стих 
в стих се компенсира от пренасянията (анжамбманите), които отнемат синтак-
тично-интонационната основа на строфическото деление и то остава да се кре-
пи само на ритъма. Така паузите в стиха се появяват на по-неочаквани места, 
придават на поетическия изказ разговорност. Анжамбманът се свързва с по-
развълнуваната, повишено емоционална реч.

Поезията на Я. Петров е повече речева, водещи в нея са ритъмът и инто-
нацията, отличава се и с особена драматургичност. Когато стихотворенията му 
съдържат някакъв сюжет, както е в „Коста на моста“, на преден план излиза 
представянето на самото действие с опростени идеални телесни движения, за-
действани от кратки и експресивни реплики. Поетическото състояване на тази 
поезия не е в някакви сложни смислови послания, а в умелото звуково оплита-
не на лексикалните единици. В поезията на Я. Петров можем да видим самия 
език като художествен свят.

Коста се оказва детско име, което попада и в други лирически сюжети от 
произведенията на двамата поети. Едва ли е учудващо, че тенденцията се за-
пазва  – при Асен Босев героят неизменно подлежи на превъзпитаване. При 
Янаки Петров, благодарение на съзвучните му лексеми, Коста става действа-
що лице в стихотворения, чието хумористично звучене се основава на словес-
ната игра. 
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Ето ранната поява на дисциплинирания от родителите си Коста в поези-
ята на Босев:

Таткото Коста
помоли
за молив –
Коста играе,
не иска да знае!
 
– Моля те, Коста! –
повтори баща му.
Коста се сепна:
— Разкарваш ме само!
 
Бе на опашка
и мушна се пръв.
– Душо юнашка,
не ставай такъв! –
Коста започна
една разправия.
– Хайде бе, стига сте
дрънкали вие!
 
Рекоха татко и мама
на Коста:
– Синко, внимавай,
излагаш се доста!
 
Ето, на всички ни
стана горчиво,
че не държиш се
добре и учтиво!
Казвай:
прощавайте,
благодаря,
казвай на хората
дума добра!
 
Коста решава
да бъде учтив –
да го не мислят
за прост и за див.
 

В къщи на гости
дошла им бе близка,
чаша вода
от момчето поиска.
Той подходящата
дума търсѝ,
даде ѝ чаша
и каза: мерси!
 
Тръгна си тя
и довиждане рече.
Коста отвърна:
– Привет! Добър вечер!
 
Момъкът гладен е.
– Дайте ми ядене!
 
– Коста, забрави ли
„моля“ да кажеш?
 
Коста се цупи:
– Их, много пък важиш!
 
Хляб не му дават.
– Е, моля де, моля,
нека да бъде
по вашата воля!
 
Мама филията
с мед му намазва.
Коста я дръпва
и „здрасти“ ѝ казва.
 
Бе на пазара
и блъсна се в кон,
в миг извини се:
– Прощавай, пардон!
 
Вие се смеете,
но – извинете –
Коста учтив е
дори пред конете!
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Другият Коста, роден в художествения свят на Янаки Петров, е „Коста Ко-
сача“. Първото впечатление отново е свързано със съвсем очевидната разлика 
в обема на стихотворенията. На по-“бъбривия“ и обстоятелствен текст на Бо-
сев противостои много по-лаконичния и концептуален текст на Петров:

Чернокос Коста с коса коси.
Косът за Коста тъй се коси:
– Ах, коси, Коста, коси, коси,
но на коси кърпа носи.
Слънцето, Коста, е косо, косо,
ще изрусееш, чер чернокоско!

Майка ти после има да плаче – 
как ще познае Коста Косача?

В основата на стихотворението е стилистична фигура като парономазия-
та, чиято експресивна функция се използва за постигането на комичен ефект. 
Името Коста се оказва подходящо заради ролята на звуковото повторение в 
поетическия текст. То изтъква свързаните акустично думи, кара читателя да ги 
произнася с особена подчертаност. По този начин се набляга на най-важните 
думи (тези с подобни звукове). Така още повече изпъкват техните независими 
смисли, но и общо контекстуално значение. Тази осезаемост на думата демон-
стрира особената вещественост на звуковия състав на езика, насочвайки вни-
манието на читателя към едва доловимите му нюанси. 

Поезията на Янаки Петров е свидетелство за това, че строгостта на дет-
ската лирика се редуцира за сметка на промъкващите се игрови форми. Тя е 
част от завръщането на пайдиалните комуникативни стратегии. Голяма част 
от стихотворенията на Асен Босев запазват актуалността си, дори днес про-
дължават да се преиздават, но, въпреки хумора си, принадлежат по-скоро на 
патернализма.

Двамата Коста са пример за това как се променя детската поезия. В края 
на осмото десетилетие на миналия век социално и дидактично отстъпват мяс-
то на игривостта и асоциативността. Границата между живота и изкуството, 
между детето и лирическия герой е възстановена. Те вече не се отъждествяват, 
а се търсят във фикционалното. Комуникативната връзка между автор и чи-
тател качествено се променя. Поезията, освен всичко друго, настоява за есте-
тическо съзнание и известна литературна подготовка, която да позволи на де-
тето-читател да възприеме предизвикателствата на новото модерно изкуство. 
Неговите провокации оказват по-силно въздействие върху детската сетивност, 
а посланията са по-фини и изискват интелектуално усилие. 
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Ана Костадинова • Двамата Коста

„...объркани, скрити сълзи на отминали дни“ • Худ. Николай Майсторов
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Ваналин Гаврилов

СЕРЕНАДА ПРОТИВ СУЕТА

Каква велика нощна серенада!...
Щурците са в кръвта ми, може би...
Животът ми – поспретнат и пригладен,
поне слуха ми скромен не уби...

Понякога едно щурче взривява
душата ми... А щом са във синхрон,
се питам: колко сила или слава
им трябват да преминат Рубикон?...

Тече реката нощна на Живота...
Ще я преминем – с брод или без брод...
Щурчетата са земната ни квота,
два метра пръст е земният имот...

Да ни напомнят колко ни остава –
затуй са осъзнатите лета...
Щурците пак отсяват лунна плява
и всяка непрогледна суета...

РАЗПЛИТАНЕ

Разплитам се усърдно – ден след ден,
а плетката тъй бързо се стопява...
Расте кълбото с нишката зад мен,
назад остават суета и врява...
 
На словото ми вплетеният дух
дали ще топли нечия надежда?...
Или ще се препъва някой глух
и сляп лаик в обърканата прежда?...
 
Загрижена за детския терлик,
тъй баба ми разплиташе пуловер,
докато аз играех на войник
и в ордените дядови се ровех...
 
Дано успее звездният плетач,
ако изобщо края ми намери,
да изплете след моя сетен здрач
поне терлички за невръстни ери...
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ВАРНЕНСКА ИМПРЕСИЯ

Като жълтък на счупено яйце
луната иззад облак бледен свети...
Навярно за омлети от планети
въртят рецепти звездните ръце.
 
Морето люшка Варна в странен валс,
облизва фар солената му пазва.
Ту Галатея с Ацис си приказва,
ту гларуси запяват мадригал.
 
Ухае юнска нежност на липи,
въздъхва тежко корабна сирена,
разсънва всяка обич – нажежена
в очакване със ласки да заспи...
 
Бездомници – насън в уютен дом,
рибарите сънуват тежки мрежи.
Разпалва с ревност своите копнежи
далеч от тук моряк на чашка ром...
 
Привидни пустота и полумрак!... –
Душите на моряци и поети
над Варна зорко бдят през вековете
и с ревност пазят своя роден бряг!...
 

Ваналин Гаврилов • Стихове
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Тошо Дончев

ЯМБОЛСКАТА ВРАЧКА

Три стълби надолу водеха в кухнята. Озовах се в широко, чисто и светло 
помещение. Срещу вратата до застланата с покривка маса седеше прочутата в 
целия окръг врачка, облечена с проста черна дреха, вързана отзад кърпа при-
криваше косата ѝ. Поздравих. Посочи ми да седна от лявата ѝ страна. Как се 
казваш? – попита. Казах ѝ името си. Не ми зададе повече въпроси. Хвърли кар-
ти, през това време си мърмореше. Не, не, не си тукашен – тя самата се зачуди, 
че картите ѝ сочат това. Отдалеч си дошъл, на хиляда километра оттук. Хит-
рушата Блага ме беше представила като приятел на батко си. Лицето ми бе об-
расло с тридневна брада, на гърдите ми се беше опнала моряшка фланелка, на 
краката си бях нахлузил виетнамски пантофи. Изглеждах като всеки един друг 
български младеж. Наблюдавах я с неподвижно лице. Това, за което си дошъл, 
не се е получило – продължи пророкуванията старицата. След двайсет години, 
когато отново се захванеш с това, ще се случи – успокои ме после. Поради ад-
министративни причини не можах да подам молбата си за прием в редовна ас-
пирантура. Дъртата вещица някак си успя да надуши и това. Лека-полека взе 
да се пропуква предишният категоричен скептицизъм. Помисли сега за дамата 
на своето сърце – рече кратко, сменяйки темата. Веднага се сетих за Ката, която 
седмица преди отпътуването си бях изпратил на гарата, замина за едногодиш-
но обучение в Москва. Сега не го чувстваш така – продължи безстрастно, – но 
тази връзка най-после е приключила, защото твоята любима е заминала много 
надалеч и за дълго в чужбина. Но пък неотдавна си се запознал с едно тъмно-
косо момиче, за което скоро ще се ожениш и ще ви се роди син – изрече моно-
тонно, но убедително, сякаш четеше на глас напечатан текст. Платих десет лева 
за предсказанията, което по тогавашен курс отговаряше на 1700 форинта. По-
гледнато от двайсетгодишна дистанция тя ми разкри сравнително евтино тай-
ните от бъдещето ми. Размислих се за мъртъвците, за бъдещите си постъпки, 
преди седмица кроях съвсем различни планове. Блага пък, точно обратното, се 
развесели, направо заподскача и внезапно ме целуна по лицето. Ела, хайде да 
избягаме двамата на морето, чичо ми има виличка в Ахелой – в отговор нераз-
биращо се втренчих в нея. Не схващах от какво ѝ стана изведнъж толкова весе-
ло и безразсъдно. Още същия ден си опаковах багажа и се върнах в София, на 
следващия ден вече се люшках на влака за Будапеща. Реших да потърся онази 
красива, усмихната студентка, с която сляпата случайност или провидението 
ме беше срещнало през август на концерта на Иллеш в Тата.
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След три години една пролетна сутрин иззвъня телефонът. Потърси ме 
Блага. В Будапеща съм, продължаваме с групата за Виена, непременно искам 
да те видя. Стегнах се. Българският туристически автобус беше паркиран пред 
кръчмата Матяш. Блага се затича към мен с отворени обятия, хвърли ми се на 
врата и ме разцелува където намереше. Прости ми, прости ми, не ми се сърди, 
бях глупава – запелтечи. Глупавичкото девойче се беше превърнало в привле-
кателна жена. – Ти ме изостави там толкова внезапно, без дума да ми кажеш. 
Страшно ти бях сърдита и след като се дипломирах, въпреки напътствията и 
желанието на родителите ми и брат ми, се ожених, но месец след това се разве-
дох. Сега съм тук, твоя съм изцяло, бих искала предсказанието да се сбъдне. На 
съдбата не може, не бива да се противим. Втрещих се. О, Господи – внезапно 
всичко ми се проясни. – Блага, ами че предсказанието вече се сбъдна – хванах 
я за раменете и ѝ обясних. – Ожених се за онова унгарско момиче, с което къс-
метът ме бе събрал преди да замина за Ямбол и миналия декември ни се роди 
и син. Блага стоеше като залята с вряла вода, вцепенена. – Но нали врачката ни 
предсказа бъдещето на нас – възпротиви се тя. Не беше така, дъртофелница-
та предсказваше на мен, не на нас, само че ти си изтълкувала грешно думите 
ѝ. Погледни в огледалото, косата ти е гарвановочерна, не е кестенява, с теб се 
срещнах два дни преди предсказанието, а не доста по-рано, както твърдеше ци-
ганката. Прибери се вкъщи и я разпитай за твоето бъдеще! – Вече е невъзмож-
но – избъбри, – тя умря миналата зима. Вече никога няма да науча какво ми е 
писано. Качи се разплакана в автобуса, спътниците ѝ сигурно са си помислили, 
че един бездушен, зъл прелъстител е скъсал там, на паркинга пред ресторанта 
с това нещастно, прекрасно създание и внезапно и грубо е разбил сърцето му. 
Сълзите ѝ се стичаха от очите ѝ, гледаше ме сковано, но не ми махна за сбогом. 
Никога повече не се видяхме, и вест не получих за нея. След двайсет години в 
София в Института по социология на Българската академия на науките успеш-
но защитих кандидатската си дисертация. Картите и за това не излъгаха.

Превод от 
унгарски

Нели 
Димова

Майстори на късия разказ • Тошо Дончев. Ямболската врачка
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Пенка Бангова

ИЗПИТИ

Преподавателят по математика Антон Консулов, обичан от учениците си 
за точните оценки, когато изпращаше своя син за първа година студент, с раз-
вълнуван глас му каза:

– Радвам се, че издържа с отличен приемните изпити. Пожелавам ти ус-
пешно да се справяш и с житейските.

Можеше да се каже, че в началото на самостоятелния си път на Пресиян и 
с по-съдбовните изпити му провървя. След завършване на машинно-електро-
техническия институт си намери работа, която му допадна и той ѝ се отдаде с 
цялото си сърце и ум. На шестата година го назначиха за заместник на главния 
енергетик, а на десетата вече беше главен енергетик и поглеждаше към дирек-
торския стол. Една от въдичките, която го теглеше към това високо място, беше 
представата как децата му ще се гордеят с него. Но за да го заеме трябваше да 
стане член на всесилната тогава БКП. Вярваше в комунизма, но не в този, кой-
то виждаше около себе си, а за който им бе говорил бивш партизанин от отряд 
„Народен юмрук“, когато ги приемаха в пионерската организация. До дъното 
на душата си вярваше, че отношения на равенство, братство и любов между хо-
рата, описани с искрен патос от живия герой, са бъдещето на човечеството и с 
желание си подаде документите. Нямаше тъмни петна в биографията си като 
дядовци-кулаци или близки, съдени от Народния съд, обаче за зла участ синът 
на леля му забегна в Щатите. Девет месеца след тази семейна трагедия го изви-
каха в Държавна сигурност и му предложиха билет до Чикаго, където се бе ус-
тановил братовчед му. Трябваше да се срещне с него и да разбере кой го е поду-
чил да напусне страната, кой му е дал информация за емиграционния лагер в 
Триест. Облеченият с гарвановочерен костюм служител бащински му говоре-
ше колко много ще помогне на Родината си, а на Пресиян му се повдигаше при 
мисълта, че ще стане доносник.

Отказа. От този ден пред него се спусна бариера. Не го приеха за член на 
БКП. На овакантеното директорско място поставиха Славчо Пъндев, инженер 
със средни възможности, обаче син на активни борци против фашизма. Пре-
сиян продължи да си изпълнява задълженията, но вече не така всеотдайно. 
Намаля и вярата му в светлото бъдеще на неговата Татковина. Родителите с 
тревога му говореха, че е време да се ожени, но събитията, които се случиха с 
него разклатиха представите му за добро, за зло. Да имаш чиста съвест – това 
качество, започна да му изглежда безплодно. Чувстваше се объркан. Оттам ид-
ваше и неяснотата какво ще съветва бъдещите си деца – състояние, сковаващо 
сърцето му. В този душевен лонгуз го завари Голямата Промяна и Консулов-
младши се втурна да си избира партия, защото осъзнаваше по-ясно и от слън-
чев ден, че безпартийните са аутсайдери. Изпълнен с надежда влезе в клуба на 
току-що сформирания Съюз на демократичните сили. Приеха го и вдъхновено 
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заработи. Организираше митинги. Изправен като часовникова кула с жар го-
вореше за новото време и тайничко се надяваше да види името си в листата за 
народни представители. Но не го включиха. Почервеня от възмущение, кога-
то разбра, че на челно място е поставен Иван Лъжата. Недоумяваше как може 
такъв човек да бъде издигнат. Не познаваше другите хора от списъка, но този 
мъж беше ухажвал сестра му. За първи път Лъжата влезе в техния дом на два-
десет и първия рожден ден на Теменуга. После влюбеното момиче започна да 
го кани и на други семейни празници, но бащата направи всичко възможно не 
само да прекрати тези гостувания, но и да ги раздели, тъй като не възприема-
ше превзетите му обноски. Не му допадаше и работата, с която се препитаваше. 
По онова време Иван се подвизаваше като барман в ресторантите на между-
народния курорт край града. Грижовният баща силно се притесни, когато на-
учи, че кандидат-зетът се занимава с незаконна обмяна на валута. И нещо по-
непристойно! Пробутвал, дори и на приятели, пачка с долари, в чиято среда се 
мъдрела зелени хартийки. Не се посвени този номер да изиграе и на Пресиян, 
което отвори очите на сестра му.

– Но милицията не вижда ли какви ги върши!
– Детето ми, над твоя любим има разперен чадър, тъй като донася в Дър-

жавна сигурност кой от колегите му купува валута, кой общува с чужденци.
– Донася в Държавна сигурност?!
Теменуга гледаше баща си с неразбращ поглед. Не можеше да проумее как 

е възможно този любвеобилен мъж да бъде и подлец.
След Голямата Промяна с натрупаното състояние Иван си купи диплома 

за висше икономическо образование, не скъпеше пари и за ухажване на ново-
излюпените политици.

На събранието, на което се приемаше листата за народни представители, 
Консулов, стърчащ над другите, с висок глас заговори, че в залата има по-до-
стойни мъже. Не успя да довърши мисълта си, тъй като шест ръце го принуди-
ха да седне. С изненада установи, че е ограден от мъже облечени в черни ризи 
и черни анцузи.

– Младежо, ела във фоайето! – изсумтя най-възрастният.
– Защо!
– Излез с мен! Или стой и мълчи!
До края на сбирката чернодрехите не го изпускаха от очите си. С това при-

ключи и членството му в СДС. Две години след този стрес го сполетя по-голям. 
Продадоха завода. Новите собственици съкратиха длъжността главен енерге-
тик. Предложиха му да работи като техник, но тази дейност беше под достойн-
ството му и отказа. Срещна се с директорите на другите фабрики в града. Ни-
къде не назначаваха. Явява се на интервюта за работа в Енергото, в Общината. 
По неясни причини не го одобряваха. Спестяванията, като пролетен сняг, се 
топяха. Смяташе за унизително да поправя по домовете ръждясалите котлони 
на бабичките, обаче гладът беше по-силен от чувството за гордост и започна да 
пуска обяви в местния вестник. Отначало му беше неприятно, но постепенно 
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свикна. Покрай клиентите се запозна с Ирина Баянова. Вълнението, което мла-
дата жена извикваше в душата му, правеше десет пъти по-силно удоволствието 
от сиянието на лунната пътека, когато вечер се разхождаха в морската градина, 
десет пъти по-силно въздействието на слънчевите лъчи, когато през почивни-
те дни се излежаваха един до друг на шумния плаж. И той, неочаквано бързо за 
четиридесетте си години, реши да свърже живота си с нея. Ирина, поруменяла 
от вълнение, сподели, че и тя вижда в него своя Ромео. Пресиян буйно я при-
тисна към себе си.

– Да отидем в парка и да поговорим.
Крайбрежните алеи бяха покрити със сняг. Небето беше синьо, което при-

даваше син цвят на залива. Облегнаха се на парапета на казиното. Въпреки сту-
да и двамата бяха изпълнени от чувството, че съдбовният разговор за това как 
си представят семейния живот може да бъде проведен само тук на бялата алея, 
под ясното небе. На другия ден отпътува за родния си град.

Възрастните Консулови го посрещнаха разтревожени. Знаеха, че синът им 
е без работа и се притесниха да не би да е дошъл да моли за пари, но когато чуха 
ведрия му глас почувстваха, че идва с добри новини. Лицето му, греещо от щас-
тие, а и самото му присъствие, повиши тяхното настроение.

Още от малък Пресиян обичаше да се прави на мъж, тоест на грижовен 
и щедър човек. Усмихнат поговори с майка си за Теменуга и палавите ѝ близ-
наци. После уточни какво да напазарува. След като напълни хладилника, сля-
зоха с баща си в гаража и затегна някой и друг болт на старата „Лада“. Отидо-
ха и до гробищния парк. В мраморната ваза до паметника на брат си постави 
свежи хризантеми. И едва вечерта, когато седнаха пред телевизора, заговори 
за Ирина.

Госпожа Консулова го затрупа с въпроси. Лицето ѝ просветляваше от ра-
достни предчувствия.

– Пресияне, не знам дали можеш да си представиш колко щастлива ме на-
прави. Дано всичко е така прекрасно, както го описваш.

– И мен това, че си харесал сериозно момиче с добра професия, ме кара да 
се чувствам щастлив. Но наясно ли си с недостатъците й? 

– Да, татко. Притеснява ме само, че в момента, а и не се знае докога, аз ра-
ботя като жичкаджия, а тя е зъболекар с изградено име.

– Казваш, че сносно печелиш.
– Доволен съм, но си представях, че с по-друга работа ще си изкарвам хля-

ба… Имам чувство, че си провалих живота…
– Не! Според мен досега всички изпити ги вземаш с отличен. И опита да 

изобличиш Иван, и отказа да станеш доносник.
– Но… Славчо Пъндев поставиха в борда на директорите на приватизи-

рания ни завод…
– Синко, длъжностите не са най-важното. Спомняш ли си обущаря Мех-

мед ефенди? Със златни ръце беше и до края на живота му нашите съграждани 
го поздравяваха и му благодаряха за обувките, които им бе майсторил. А Ку-
льо Градев, партийният секретар на Ремзавода, на много от колегите бе правил 
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мръсно и в деня, в който го свалиха от длъжност, всички започнаха да минават 
край него като край боклукчийски контейнер.

– Майка ти е права. Длъжностите не са най-важното. Гледай богатите да са 
доволни от труда ти и да ти плащат добре, за да можеш спокойно да изхранваш 
бъдещото си семейство... А на бедните работи даром.

– Ирина така постъпва.
– Започвам да я обиквам… След месец е Антоновден. Ела с приятелката 

си, заедно да го отпразнуваме.
Пресиян с желание се съгласи. Почувства се окуражен от това, че роди-

телите му не го смятаха за неудачник. Трогна се, че присърце приеха неговите 
трепети. Спа като къпан. На сутринта отпътува изпълнен със спокойствие и 
увереност.

Минута след като влезе в гарсониерата си, телефонът звънна. Очакваше да 
е Ирина, но вместо мекия ѝ тембър чу тихия глас на съседката от осмия етаж. 
Помоли го да ѝ поправи печката. Старата „Чайка“ не си знаеше годините и той 
два часа нагажда реотаните. Когато приключи, възрастната жена, кършейки 
притеснено пръсти, попита колко дължи.

– Нищо. Подарък за Нова година.
– О… Благодаря… Много благодаря…
Очите ѝ се отпуснаха и го обгърнаха с топлина. Този поглед му подейства 

благотворно. Не се качи на асансьора, сякаш бързината му щеше да разруши 
чувството за удовлетворение, което изпитваше. Бавно заслиза по стъпалата, 
осъзнавайки, че е имал щастливи мигове, много щастливи мигове. Например 
когато получи съобщението за приемането му в така желания от него машино-
електротехнически институт, когато подписа заповедта за назначаването му 
на твърде престижната за времето длъжност „главен енергетик“, когато срещ-
на Ирина. Но всички досегашни радости бяха помрачавани от страхове: ще се 
справи ли с изпитите, с новите задължения, дали занапред няма да разочарова 
с някоя постъпка любимата и тя да охладнее. За първи път днес нищо не очак-
ваше, ето защо никакво опасение не хвърляше сянка върху блаженото състоя-
ние, в което заплува. То беше всеобхващащо, хармонично. Изпълни го с бод-
рост. Походката му стана по-лека, изражението на лицето му по-ведро и ако 
Антон Консулов го видеше със задоволство щеше да отбележи, че синът му е 
издържал нов изпит с шестица. 

Майстори на късия разказ • Пенка Бангова. Изпити



алманах • Ϛвета гора • 2016 399

Христина Панджаридис

НЕВЕНИТЕ

През седем къщи е домът на момчето. Харесваше дългите му чупливи 
коси, както и своите. Биха били интересна къдрокоса двойка. Харесваше и опи-
та му да ѝ направи серенада. Излезе, за да му ръкопляска, но не намери никого.

Срещаше го често по улицата, кимаше му и свеждаше поглед смутено. Той 
изглеждаше сериозен с изгладения си черен костюм и ухаещата на гел коса с ус-
мирени къдри. За неговата сериозност би заложила цялата си градина с невени. 
Невените ѝ бяха кутията със скъпоценни камъни, бижутерийният ѝ магазин, 
накратко – банковата ѝ сметка. Решеше ли някое момче да я впечатли, трябва-
ше да се заинтересува не от какви да е китки, а от невени. А той, дългокосият, 
не се интересуваше от невените ѝ. Затова и мястото му беше около сърцето ѝ. 
Навътре пристъпваха само поканените.

За празника на майките тя отиде при неговата, за да ѝ подари саксия с не-
вени. Отгледани и поливани преди изгрев слънце. Наторявани при пълнолу-
ние. Слушали измислени от фантазията ѝ песни.Той ѝ намигна, не каза нищо. 
Тя сведе поглед. Насилваше се да каже някоя баналност, нещо за времето, но 
изречението ѝ се изплъзваше. 

Майка му така се впечатли от подаръка, че ръцете ѝ не можаха да поемат 
здраво саксията и тя тупна на пода. Саксията се счупи, но не и цветята. Май-
ката грижливо ги взе, за да ги присади. Призна, че ѝ се случва за първи път в 
живота.

Той беше единствен син. С три години по-голям от нея, по-слаб по успех в 
училище и първи в школата по цигулка. Лошите му оценки попречиха да про-
дължи образованието си, но свиренето в оркестъра на града и в нощния бар из-
глежда напълно го удовлетворяваше. Засади в двора единствените в квартала 
палми и започна да праща гладиоли от близкия парник на майка си всяка съ-
ботна вечер. Искаше да бъде първия мъж в живота ѝ, който ѝ подарява цветя.

Една неделя сутрин не се прибра от нощния бар. Беше го бутнала кола на 
идване към къщи – кола, която никой свидетел не описа. 

Тя отиде да го види в болницата. С неизменното букетче невени. Прости 
му неслучилите се красиви моменти между тях и след като се увери, че няма ни-
кой наоколо, го погали с цвете по устните. Невените ѝ произвеждаха радост за 
нея, защо да не го съживят? Три месеца кома биха накарали всяко романтично 
момиче да изгуби надежда, но не и тя.

Неочаквано за медицината и за майка му се изправи на крака. Оздравя, но 
получателката на съботните гладиоли забеляза, че синът ѝ уж е същият на вид: 
косата – черна и къдрава, носът – леко гърбав, устните – тънки и сухи, с черве-
нина по бузите след чаша вино, но не е съвсем той. 

Повече букет от гладиоли или други цветя не получи. Откри, че очите му 
не са пъстри, с преобладаващо зеленикаво, а приличат на микроскопични ман-
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дарини. Цветът ставаше по-наситен вечер. През деня се размиваше от свет-
лината и сенките. Вечер тя се боеше да го гледа. Затваряше се в стаята си и 
повтаряше, че е силна и достойна майка. От шепнене въздухът се сгъстяваше 
застрашително. 

Съседката отляво забеляза изпъкналите ѝ скули и тревожния поглед. Не 
заприличваше ли и тя на странното си момче?

– Подменили са ми сина. Това не е моят син! – неутешимо и монотонно 
изплакваше тя.

Синът започна да се държи странно, напълни стаите със саксии. Нощем – 
а тя беше сигурна, че той не спи – чуваше дрънчене, тропане, влачене, разго-
вор, по-точно само неговият глас. Говореше си сам. Поне в това си приличаха. 

В двора се появиха странни цветя. Майката ги гледаше с невярващи очи 
и ги пипаше, за да се убеди, че са истински. Бяха огромни и гумени, огромни и 
гумени. Но не бяха от гума. Бяха цветя, които имитираха много успешно твър-
дата еластична повърхност на гумата. Бяха огромни, огромни невени, по-ско-
ро слънчогледи. С усилие откъсна листо и пак с усилие се опита да го разкъ-
са. Беше трудно. Може би щеше да бъде по-лесно да го разкъса със зъби? Или 
просто да го разреже с нож? Такива цветя мутанти не можеше да съществуват. 
Бяха като плод на перверзно въображение. Ако те не съществуват, дали съ-
ществуваше все още и тя? Попипа сухата кожа на китките си. Допирът подска-
за, че все още е, все още е жива. 

Спря да се храни. Само вода като виенско колело се движеше в тялото ѝ. 
Чаша вода сутрин, чаша вода на обяд, със залеза още една. 

Един ден изпи две от най-силните си успокоителни хапчета и смело прис-
тъпи към най-близкото цвете. С ножа откъсна стеблото му. Потопи го във ва-
зата и я сложи до стената. Беше последен опит да разпознае сина си. Дните ми-
наваха, а цветето не увяхваше. Появиха се и бодли като на розите. Водата във 
вазата потъмня, но не и цветето. То се разтваряше и растеше. Стигна до тавана 
и вазата се пукна. Ако до сега допускаше съмнения и се залъгваше, че комата го 
е променила, вече разбра, че синът ѝ си е отишъл. Време беше и тя да се отте-
гли. За последно си взе сбогом от съседката. 

– Не искам да живея под един покрив с човек, който само прилича на сина 
ми. Влязъл му е под кожата, но не е той. Това е някакво подобие на момчето ми. 

Съседката искаше да ѝ каже, че и в нея забелязва промяна след катастро-
фата, но запази мълчание. Синът вече не я поздравяваше и тя се молеше да не 
го среща на улицата. Започна да се страхува. Мразеше жълтите му пронизващи 
очи. А странните му цветя ѝ приличаха на роботи, които любопитно надничат 
зад оградата. 

Майката напусна къщата и повече никой не я видя.

Къдрокосото момиче си намери нова работа. На бюрото си отляво, до 
прозореца, сложи ваза с невени. Отглеждаше ги в градината зад къщата, в сак-
сии, в кофи, в една протекла и изхвърлена на сметището вана, която прибра 
грижливо.
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Един ден той я посети на новото ѝ работно място. Присмя се на невените 
във вазата и я покани да види неговите. От много време очакваше да я покани – 
на кафе, на сладолед, на ресторант, на кино, но на невени? 

– Колко рахитични са цветята ти. Като преждевременно родени деца  – 
каза той.

Обидно ѝ стана, но не отговори нищо. 
– Ела да видиш истински невени! – гласът му звучеше искрено. Би се зак-

лела, че и се стори дори някак лекомислено-закачлив. Би се заклела, че кожата 
му потъмняваше, а преди беше по-бяла и от нейната.

Навсякъде около къщата жълтееше. Изплаши се, че халюцинира и че от 
толкова жълто ще ѝ призлее. Какви бяха тези цветя? Такива невени не познава-
ше: дълги и дебели дръжки, по елипсовидните им листа липсваше мъх и меко-
та, а при докосването дращеха. Цветовете им бяха огромни. Губеха двубоя със 
слънчогледите само с няколко жалки сантиметра. Изглеждаха подозрителни и 
грозновати – неуместна шега на природата. 

Той с възхищение ги късаше и допираше до лицето ѝ. Бръкна в блузата ѝ и 
пусна няколко, сложи в джобовете на сакото, хвана панталона ѝ и набута като в 
чувал цветове. Безочието и агресията му бяха толкова неочаквани, че тя се вце-
пени. Той доближи лицето си до нейното и тя глуповато реши, че ще я целуне 
най-сетне, а той напъха в устата ѝ листо... И наистина я целуна. Притискаше се 
в нея, а тя си представи, че са заключени двамата в мазе и мърдане няма. Зада-
ви се и го отблъсна от себе си. Той я събори на земята. Започна да я покрива с 
невени. Тя потрепери гнусливо от неприятния допир на цветята мутанти. От-
блъсна го и успя да стане. Започна да изтупва дрехите си, да преобръща джобо-
вете, да подскача и да се извива, все едно че е полазена от паяци, да плюе пар-
чета листа. Този човек беше луд!

– Това не са невени! Какво си им направил? Защо си играеш с цветята? – 
разплака се тя и избяга. През седем къщи я чакаше утехата на собствения дом, 
където цветята са цветя, а не нещо друго.

На сутринта чашата с кафе падна от ръцете ѝ. Градината ѝ приличаше на 
бойно поле. Стъпки от крака личаха навсякъде и невените ѝ бяха смачкани. 
Изкоренени, накъсани, мъртви. Не се усъмни нито за миг кой е виновникът. 
„Мразя го!“ започна да си повтаря. Представи си как го прегазва с кола, ками-
он, трактор или с трите взети заедно. Не подозираше, че може да мрази толко-
ва силно.

След камбанния звън на църквата в полунощ, тя се запъти към къщата му. 
Изненада се, че не заключва вратата. Почти танцово мина десетте крачки и сло-
жи букета под прозореца му. Букет от истински невени. Не от неговите – подо-
бие на силиконови цици! Истински невени в кошничка. Беше купила от пазара 
в сряда 30 кошници, без идея за какво ще ги ползва. Просто ги взе от жал към 
възрастния мъж, умърлушен от безразличието към стоката му. Ето, че кошни-
ците вършеха чудесна работа. 

Не успя да изпрати всичките. Стигна до 19! През деня, застанал като ули-
чен стълб пред нея, в джобчето на бялата си риза с неин невен, я сразя:
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– Изпращам букетите ти на старите моми от града. Не възразяваш, нали? 
А, един задържах.

Беше разкрита. Същата вечер, след самотния камбанен звън, едно такси 
намали скоростта и през оградата ѝ тупнаха невени. Неговите големи подобия 
на цветя. Чудовища, които все още не беше научил да ходят и свирят на цигулка!

Започна се. Нетърпение и гняв я изгаряше по цял ден и вечер, в загасената 
стая и с отворен прозорец, с бинокъл, изровен от запасите на баща ѝ, чакаше 
таксито. Бинокъл показваше, че колата пътува без шофьор. 

Грабваше цветята като стояла по принуждение на диета котка и ги реже-
ше с ножицата: малки и още по-малки парченца. Събираше боклуците от тях 
в найлонови черни торби и ги изхвърляше в пропастта, до която се добираше 
след цял част бързо ходене, и за съня ѝ оставаше все по-малко време. Мисле-
ше да ги зарие в земята, но нима градината ѝ заслужаваше да бъде осквернена?

Щом оставаше сама в стаята извикваше представата за него. Завързваше 
го с най-здравите въжета, които страстта ѝ към насилие рисуваше, и го оставя-
ше да се пече на слънце. Вместо плажно масло го заливаше с незахаросан мед. 
И за перушина отгоре – накъсани листенца от невените му. Да са си заедно и 
да си правят весела компания. „Мразя го!“ като заклинание се носеше из гла-
вата ѝ.

Из града летяха слухове, че е изнасилил момичета. Канел ги на гости, во-
дил ги да видят невените му и вместо чаканите от тях целувки и прегръдки, ги 
затрупвал с цветя. Едно от тях получи алергия и отвърна на ненадейната му аг-
ресия с оплакване в полицията. Задържаха го за 24 чáса и затварянето му вдъ-
хна смелост и на другите ухажвани по необичаен начин да се осмелят да заго-
ворят. Те си мислели едно, той се нахвърлял върху им с тези цветя! А тя видя в 
колко градини в квартала вече се перчеха неговите невени. Дишаха от скъпо-
ценния въздух на нейните истински цветенца! Заразата му беше плъзнала като 
вирус из женското население – най-лесния начин да завладееш един град.

Невените, с които отрупваше момичетата. Нея. Като цветя, хвърлени вър-
ху гроб. Покриваха, бутаха, натежаваха и те принуждаваха да млъкнеш, да зас-
пиш непробудно, да се смалиш, да се подчиниш, да се слееш с цветята.

На сутринта по прозорците на къщата му невените бяха плъзнали и обра-
зували решетки. За да отвори вратата и да излезе навън му се наложи да упо-
треби музикалните си мускули. Направи крачка и лакомите за кръв стебла се 
залепиха за кожата му. Впиха устни за целувка. Пуснаха пипалата си, обучени 
от жестокостта му и подтиквани към действие от неговия пример. Поиска да 
извика, да изрече най-важната дума, но глас не излезе. Гласът се беше оцветил 
и слял с послушанието. Гърлото му представляваше тунел в яркожълто. Натам 
се запътиха цветове от невените. Изпълваха го, докато не стана един от тях.

Майстори на късия разказ • Христина Панджаридис. Невените
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IN MEMORIAM 

 Цвета Трифонова

(1944 – 2015)

В края на 2015 година ни напусна 
Цвета Трифонова. Специалист с огро-
мен опит и невероятен характер. Ней-
ната страст бе документът, любима ми-
ризма – тази на архивите. Бе търпелив и 
всеотдаен архивист. Чувстваше се най-
добре във водите на литературното из-
ворознание, но си извоюва славата и на 
вещ литературен историк и критик. В работата си влагаше страст, воюваше за 
каузите си. Иначе бе чувствителен и раним човек. Търсеше приятели, имаше 
нужда да споделя и общува. Самозаточването в Банско ѝ откри двете страни 
на самотата. В столицата, сред колегите си, бе единак. Струва ми се, че не я раз-
бираха и ценяха достатъчно. Отиде си точно толкова самотна, колкото и живя. 
Май не ѝ простиха и смъртта. Добре, че приживе успя да се защити, при това 
достойно. Издаде книгите „Архив Никола Вапцаров. Аналитичен опис“ (1990), 
„Писатели и досиета“ (2004), „Никола Вапцаров. Текстът и сянката“ (2004) и 
„Георги Марков. Да пишеш, за да можеш да умреш“ (2012). Публикува стотици 
студии, статии, предговори и рецензии. Съставител, редактор, автор на пред-
говори. Подготви бележки и други съпътстващи текстове към книгите „Мой-
ра“ (1996), епистоларния роман с герои Яна Язова и Александър Балабанов, 
романа „Война“ от Яна Язова (2001), мемоарно-документалния сборник „Дана-
ил Крапчев и вестник „Зора“. Незабравимото“ (2006). През 2007 г. редактира и 
подготви за печат романа „Покривът“ от Георги Марков. Автор на предговора, 
приложенията и бележките към книгата. Бе консултант на филма „Пет разка-
за за един разстрел“ и участва в телевизионното предаване и дебата за филма. 
Водеше битка за Вапцаров с всички, най-много с наследниците му. Отиде си на 
01.12.2015 г. в гр. Банско. Така внезапно, както се появяваше на литературна-
та сцена, за да се скрие внезапно и задълго зад кулисите. Всяко нейно появява-
не предизвикваше някого, с нещо. Намериха се такива да делят мегдан с нея и 
след смъртта ѝ. За права, които никога не са им принадлежали. Неспокойната 
Цвета Трифонова не намери покой и след смъртта. Така и трябва. Тя заслужи 
участта си, плати прижизнено и посмъртно право да се нарече Личност... При 
офанзивни действия в бранните полета на литературата понякога обозът е по-
важен от авангарда. Без него трудно оцеляват и най-смелите. Дори пощадените 
от смъртта и разглезените от живота не биха оцелели без съхраненото в тайни-
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ците на миналото и паметта. Цвета знаеше това и служеше предано на първите 
редици. В името на една идея: да не ни превърнат в предатели на истината. За-
щото и най-благородното намерение, построено върху песъчливите темели на 
лъжата, рано или късно се превръща в отрицание на самото себе си.

С. В. 

Цвета Трифонова

МЪДРЕЦЪТ ОТ ЙОГЛАВ СИ СПОМНЯ1

Всеизвестен е фактът, че основите на българската литература са докумен-
тално-биографични, положени са най-напред в Житията на светците. Най-ва-
жните от тях са темели на националната идентичност и на българската култу-
ра. Житиеописанията на св. св. Кирил и Методий и св. Климент Охридски, на 
св. Йоан Рилски и Патриарх Евтимий са код на етноса в хилядолетния му път 
на възходи и падения. От тях тръгва и мемоарната традиция, без която изобщо 
не си представяме духовната ни култура. „Житие и страдание грешнаго Соф-
рония“, „Записки по българските въстания“, „Видрица“ на поп Минчо Кън-
чев, „Строителите на съвременна България“ на Симеон Радев, „Спомените“ на 
Иван Михайлов, „Корона от тръни“ на Стефан Груев, „Път през годините“ на 
К. Константинов, „Задочните репортажи“ на Георги Марков и много други съх-
раняват за поколенията екстремни събития и превратни моменти, поражения 
и победи, спомени за робство и свобода. Великите мемоаристи чертаят пара-
болите на всяка една епоха, на историята и държавността. Чрез техните свиде-
телства нацията осмисля погромите и постиженията, отсява може би славата 
от позора и така се домогва до истините за света и за човека в непрестанния 
бяг на Времето. 

Сега трудът на Георги Мишев се нарежда в престижната редица като по-
редното сизифовско усилие на словото да опази паметта за един от най-мрач-
ните периоди в живота на страната ни. Неговите филмови сценарии и белетри-
стични заглавия са познати на поколения българи и отдавна са заели мястото 
си в литературната и кинокласика. Кой от по-старите генерации не помни ху-
мористичните и саркастични филми „Дами канят“, „Вилна зона“, „Преброя-
ване на дивите зайци“, „Селянинът с колелото“, „Момчето си отива“, „Дунав 
мост“ или пък книгите с интригуващи наслови „Добре облечени мъже“, „Сла-

1 Това е последната статия, изпратена от незабравимата ни приятелка Цвета Трифо-
нова. Междувременно текстът се появи в електронно издание и това, в духа на редактор-
ската ни политика, отмени публикуването му на страниците на бр. „М“. Цвета държеше 
текстът да излезе при нас – за да зарадва писателя Георги Мишев. Изпълняваме волята ѝ 
посмъртно, прекланяйки се пред паметта ѝ. Публикуваме със съкращения. И с огромно 
уважение към творчеството на Георги Мишев, който навърши 80 години.
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мено сираче“, „Село край дворец“, „Патриархат“ и много други. В навечерие-
то на 80-годишния си юбилей присмехулникът на родното кино и литература 
представя и златоносния дар на зрелостта – мемоарната сага „Мир на страха 
ни“, покриваща осем десетилетия. С перо и дух е пропътувал през хаоса на три 
епохи. В 527-те страници биографичният разказ и персоналиите се преплитат с 
мъдростта на равносметката, политически екскурси вървят заедно с икономи-
чески, културологични и социопсихологически анализи на системата. 

Мемоарът – памет и равносметка

Мемоаристиката несъмнено крие и много капани – слабостите човешки 
често са изкушени от конюнктурата, от самолюбие, суета или субективизъм. 
Смисълът на начинанието се оправдава или може да бъде опорочен в зависи-
мост от обективния поглед или от субективните пристрастия. Самият избор на 
жанра е избор на морална позиция. „Мир на страха ни“ защитава този висок 
праг, даже прекалено – авторът непрекъснато се самоиронизира, най-напред 
признава своите грешки. Мисля, че писането на спомени е тежко бреме за чув-
ствата и съвестта на човека. Това е жанрът на равносметката, а той е несрав-
нимо по-труден от фикционалния и в литературен, и в нравствено-психологи-
чески план. Как да задържиш вниманието на читателя без интриги, сюжетни 
линии и кулминации, без драматични развръзки и пр.? Не е по силите на всеки, 
но е по силите на твореца, за когото писането е граждански и професионален 
дълг. Големият национален писател е способен да превърне спомена за видяно 
и преживяно в холограма на отминалите епохи. 

Георги Мишев, разбира се, преодолява бремето на мемоара с присъщото 
си чувство за хумор. Остроумието и снизхождението, шегата и вицът са кон-
структи в неговата лека словесна ладия, носеща се по вълните на времето. Раз-
казът се лее непринудено и занимателно, колоритната и шлифована стилис-
тика не допуска и сянка от скука. Има чар в копнежа на словото да споделя, 
да внушава доверие и истинност. „Мир на страха ни“ не е книга, която се чете 
безпристрастно, тя се диша и съпреживява. Текстът те превзема емоционално, 
емпатията е тотална. Сякаш авторът изчезва, а самият живот безпощадно-иро-
нично или артистично се саморазкрива. Неусетно се пробуждат собствените 
ти възпоминания, идентифицираш се в подобни ситуации, четеш истории с 
познати имена. Горчиво-съпричастен, развеселен или несъгласен, накрая все 
пак знаеш, че не си само читател, но и един от героите на творбата. А може би 
дори си съавтор, може би перото на историята е попило и собствените ти мъки 
и вълнения? 

Лабиринтите на хронотопа

Дългият житейски път на селянчето от Йоглав до върховете на национал-
ната култура се проектира върху контекста на Времето. То е главният персонаж 
на мемоара, макар конкретизирано в десетки лица, имена, събития и места... 
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Разказвайки себе си, Г. Мишев създава летопис на три епохи с различни поли-
тически системи. Открива обаче свой, уникален подход в изобразяването им. 
Историческото и мемоарното време се препокриват, но не в линейно-хроноло-
гическа последователност. Епохи и събития в книгата се застъпват в паралел-
на перспектива – ретро и интроспекции се пресичат с графиката на текущото, 
емпирика и асоциации заедно търсят сравнителните аспекти в политическите 
и социалните процеси... Разнообразна, динамична, неуловима, времевата ха-
рактеристика на мемоара е в унисон с експериментаторския стил на таланта. Г. 
Мишев я определя посвоему – „хронологията на разказа на места се пропуква, 
нямам търпение да стигна до днешния ден...“. Съдържанието също е съответно 
на необозримата пъстрота на живота. Освен в историческата протяжност, то 
се разлива и по хоризонтала, навлиза в разнообразни сфери на битието – по-
литика, икономика, обществен живот, медии, кино и литература, народопси-
хология. Регионални и национални характеристики, местообитания, портрети, 
безброй имена, срещи, събития, диалози и полемики – всичко е персонализи-
рано в конкретика от лица, случки и интериори. Какъвто и детайл да хванеш, 
навсякъде личи ясна позиция, а още по-ярко се откроява печатът на епохата. 

Благодарим ти, Югла/ Йоглав!

Любовно-носталгични са годините на ранното детство в благословеното 
селце Йоглав на брега на река Осъм. Тук се разгръщат страниците на генеало-
гията и от мрака на забравата излизат големите български родове и сенките 
на дедите. Г. Мишев възкресява старите българи и картината на патриархална 
България, която уж била „монархофашистка“, преди да я връхлети кърваво-
червения преврат. Пред очите ни оживява хармоничният български космос, 
невиждан и непознат на днешното остървено и отчуждено време. Многолюдни 
семейства, трудолюбиви и предприемчиви хора, обичащи се роднини, почит 
към старците. В този подреден и устойчив кръговрат всички са заедно в труд и 
в беди, в празнични ритуали, във весели сватби и тъжни погребения. В лоното 
на големия род, в задружните семейства, добродетели като почтеност, трудо-
любие, човечност и миролюбие не се дефинират като „ценности“, никой не ги 
„обговаря“ дидактически. Хората просто живеят по божиите и природните за-
кони. Блажени са времената, в които доброто е било нормално всекидневие, а 
злото – извращение и изключение. Образите от миналото са самобитни, плас-
тични и одухотворени, съживени в уникалните им черти и автентичен говор, 
сред естествения декор на осъмския пейзаж и в скромния интериор на селската 
къща. Ликът на майката е в иконичен рисунък, с ореол от разум и безусловна 
обич, докрай осветяващ живота на сина. И понеже е въпрос на менталност, ве-
ковен стил на живот и поведение, етюдите за детството надхвърлят личното и 
биографичното, всъщност са образ на изконно българското битие.

Подобно на Елин Пелин, Й. Йовков, Й. Радичков, Георги Мишев отдав-
на е заслужил титлата „художник на българското село“. Националната ни ли-
тература живее не само в заслужилите си имена, но и в известните топони-
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ми, има си своята бляскава география. Вазовата Бяла черква (Сопот), Талевата 
Преспа (Прилеп), Йовковата Жеравна, Котел (на Софроний и Милен Русков), 
Радичковата Калиманица, Фотевият Бургас са класическите, осветените прос-
транства на българската духовност. Нека кажем още сега, че чрез прозата на Г. 
Мишев, литературната география се обогатява с още един красив и странен то-
пос – Югла/ Йоглав. Чисти извори, духовни светилища, те са стожери на всич-
ко, което ни обосновава и легитимира като суверенна територия и като специ-
фична етнообщност в глобалния свят. 

„Там изгоряха селата и пеят бесилките“

И изведнъж идилията на труд, любов и спо-
койствие свършва не само за Йоглав. Нахлува ис-
торията със своята „кървава мутра“, по думите на 
Вапцаров. Г. Мишев е посветил много страници на 
деветосептемврийската политическа травма, как-
то и един забележителен роман – „Патриархат“. От 
тях младите хора могат да научат много повече ис-
тини за онези драматични години, отколкото от се-
гашните учебници. Защото оттук се разбира кои и 
какви са прословутите „шумкари“ и какви са делата 
им – как и къде се скатават, докато „се борят“ – па-
лят снопи, унищожават пчелини, разстрелват сват-
бари, бастисват мандри. Освен това се избиват по-
между си в гръб из шумаците, а след „победата“ вече 
се самоизяждат като „врагове с партиен билет“. Лю-
бопитни истории и срамни тайни на „партизанска-
та епопея“ се разплитат в спомените и интервютата – например за загадъчните 
убийства на партизаните Стоян Едрев и Христо Кърпачев, за гибелта на детето 
Митко Палаузов и баща му, и пр. Дори и днес ме побиват тръпки от смелост-
та на Георги Мишев, червените талибани не си поплюват и заглавието „Мир на 
страха ни“ никак не успокоява страховете ми. 

Най-голяма болка за писателя носи споменът за социалната трагедия на 
българското село след т. нар. „колективизация“ на земята. Съсипването на зе-
меделието и национализацията на малките занаятчийски работилнички, къде-
то с честен труд българинът си изкарва хляба, води след себе масова миграция 
на 3,4 млн. селяни.

Насилствено е съборена вековната земеделска цивилизация и върху ней-
ните отломки се настанява ерата на диктатурата. Посредствеността (90% спо-
ред писателя) превзема властта, вероломство, подлост и невежество се толе-
рират, а червената плутокрация се разпорежда с имота и живота на почтените 
хора. Като описва мъките на своето семейство в онези мрачни години, писате-
лят казва за себе си: „бях прекрачил детството и юношеството и май че бях се 
родил направо във възрастта след тях“. 

In Memoriam • Цвета Трифонова. Мъдрецът от Йоглав си спомня



408 алманах • Ϛвета гора • 2016

Мешавицата от трагично и смешно, сериозно и гротескно, жал и тъга е за-
пазена марка на този писател. Тук присмехът преобладаващо е адресиран към 
партийните активисти и управляващата върхушка. Наблюденията върху пара-
зитната комунистическа каста са „де визу“, плод на лични срещи и сблъсъци 
на автора с властта в качеството му на журналист, сценарист и общественик. 
Имената на червените велможи от Ловешкия регион и от национален мащаб са 
запечатани в страниците на мемоара. Грандоманските дела и речи на партийни 
номенклатури като Марин Грашнов, Дочо Шипков, Трифон Палаузов, Гриша 
Филипов и мнозина други са в обектива на карикатурата. Пълчища са самоз-
ванците, продали свободата и независимостта на България. Георги Мишев без 
страх сочи имената, фактите и делата им. И най-главният мафиотски кръстник 
не е пожален от майсторското му перо. Правешкото величие присъства в мно-
го пасажи на текста – и като директен личен контакт, и от сцените в писател-
ския дом във Варна. Тези прословути варненски срещи на вожда с писателско-
то войнство навремето се прославяха със специални оди и сборници. Но ще 
останат в историята не с тях, а с гротесковите коментари в тази книга. 

Интелигенцията и страха

Писателите по призвание са клон на артистичната гилдия, живеят и иг-
раят в различни роли, съчинявайки своите разкази и романи. Но няма така-
ва художествена фикция или фантастика, които да съперничат на реалността. 
Невъобразимото ѝ превъзходство се потвърждава в културологичните сюже-
ти на мемоара. Изглежда дълголетната блъсканица по трънливите друмища на 
живота и изпитанията пред волята са съдба за истинския творец. Как иначе би 
могъл да пребивава в различни професионални и културни общности, да об-
щува с различни хора и да попадне в толкова невероятни ситуации? Г. Мишев е 
имал трудния късмет да бъде на много места и в много роли. И сега, който иска 
да добие жива представа за климата в медийните соцредакции, впримчени в 
„партийните юзди“ на цензурата, който иска да разбере как по „заповед отго-
ре“ се случват или елиминират филмови проекти или какви са били нравите в 
„сивото литературно поточе“, трябва да залегне над тази книга. Ще е изумен от 
многобройните етюди, описващи „трубадурите на реалсоциализма“ – съдър-
жат уникални скици на творци, интелектуалци и нищожества. Десетки страни-
ци въвеждат в миазмите на соцреалистическото кино, но пък те са балансира-
ни от пленителни портрети на именити режисьори като Едуард Захариев, Иван 
Андонов, Людмил Кирков, сред тях и един директор на киноцентъра, който 
подкрепя творците и не се съобразява с пишман „изкуствоведите“ от ЦК. Па-
вел Писарев, зет на вожда Васил Коларов, какво ще му направят! Авторът по-
знава отблизо тези свободни по дух личности и ги рисува в дълбоката им чо-
вешка и страдалческа същност, разкрива поривите и страховете им. Истински 
жреци на изкуството, „отдадени на киното със страст и без умора“, въпреки 
препятствията и контрола те оставят ярка следа в българската филмография. 
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Топлината на спомена за тях има силата на иконография и им отрежда място в 
културната памет и в сърцето на нацията. Налице е и другият полюс, с имена, 
с реплики и „подвизи“ са показани мракобесите и демагозите, както и механи-
змите за налагане на идеологическия контрол в киното.

Още по-безутешна, но и много занимателна е картината в литературното 
„свлачище“, както го нарича Г. Мишев, защото е видяна отвътре. Цялата епопея 
на смазването на българската литература под цървула на Георги Караславов, 
под властта на „сивия кардинал“ Богомил Райнов и бохемстващия Джагаров, 
на подмазвача Левчев и „вождът на команчите“ П. Зарев, накрая и печалбаря 
Хайтов се разгъва в красноречива карнавална гротеска. Вместо да е „съвест на 
нацията“, литературната гилдия живурка като одиозна слугиня и като хране-
ник на диктатурата. Властта плаща на писателите, за да лакират действител-
ността, с командировки, издания, почивни станции и привилегии, дори за да 
не пишат, им се плаща. Прословутите международни писателски срещи пък се 
оказват проект на КГБ за пробив в международната изолация и оправдание на 
преводите и петзвездните воаяжи на лицемера Л. Левчев по целия свят. Мемо-
арът свидетелства за куриози и абсурди, помнейки конкретни фрази, арогант-
ни пози и смехотворни жестове на литературните началници и техните прид-
ворни обкръжения.

Не ще се изтрият от паметта ни будоара и пиянските оргии на Г. Джагаров, 
сервилната мафиотска целувка на Левчев, „немият свидетел“ и хамелеон Венко 
Марковски. Вечно ще ни боли за страха на Димитър Димов, приел доброволно 
да дописва романа на своя живот „Тютюн“ под надзора на партийния критик 
Яко Молхов, за малодушието на Йордан Радичков, който сам се отказва от пи-
есата си „Образ и подобие“. 

В този дух на просветление се вписва и подробната история на Комитета 
за защита на град Русе от 1988 г., на който Г. Мишев е един от основателите, за-
едно с режисьорката Малина Петрова, Марко Ганчев, Христо Радевски, Стефан 
Продев, Соня Бакиш и редица други, и е избран за негов председател. Започва 
българската „дисидентска епопея“ и нейното легитимиране чрез радио „Сво-
бодна Европа“. Много интересен е този комитет, съставен от интелектуалци, 
учени и комунисти, привиквани един след друг за обяснения в ДС, изключвани 
от Партията, но без физически и други последствия. Според мен най-интерес-
ни са страниците, документиращи страхливите или агресивните реакции на 
писателите, но най-вече реакцията на държавния глава. Срещата между Тодор 
Живков и Георги Мишев като председател на комитета е трагикомичен апотеоз 
на края на една епоха. Монологът на вожда е показателен за простащината, ци-
низма и глупостта му – „човекът от народа“ не е съзнавал, че нещо се носи във 
въздуха – че му подлагат динена кора и скоро ще припари под краката му, щом 
се е появило от нищото подобно опозиционно формирование и то с помощта 
на доскорошните му съратници. А уж бил голям селски хитрец. 
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На хлъзгавия терен на политиката

Помня и досега този първи митинг на 18.11.1989 г. Първият полъх на жа-
дуваната свобода. Дори и сега ми звучат гласовете на интелектуалците от стъ-
палата на храма „Ал. Невски“. Без дъх ни остави, просълзи ни обръщението на 
Георги Мишев „Здравейте, граждани!“ към всички нас, десетките хиляди „по-
даници“ на соцлагера, които уж сме преминали „по тънкия лед на страха“. А се 
оказва, че митингът е бил иницииран и организиран от фамозния Анжел Ва-
генщайн, агент на ЩАЗИ и приятел на зловещия Маркус Волф. Щяхме ли да 
минем по леда, ако тогава знаехме това? 

Сега политическият епилог на мемоара е с наслов „Граждани, простете!“. 
Голяма мъка носи тази парабола на срив и разкаяние, не че някой е останал с 
тогавашните си илюзии. Самият анализ на срутването от небесния полет на 
духа до дъното на гибелно пропадане е като безмилостен изстрел право в сър-
цето на „гражданите“ и в миража на Свободата. Надеждата на цял един народ 
се сгромоляса като птица с пречупени крила. Между двата възгласа на Геор-
ги Мишев зейва пропастта на „прехода“, в който пропадна родината ни, това 
е незарастваща рана в гръдта на всеки един от нас. С този финал и истории-
те, споделени в него, мемоаристът отново „разлайва кучетата“, без да се бои, 
че ще предизвиква нови вълни на гняв и омразата на десетки лица и институ-
ции. Разказът от първо лице, при толкова живи свидетели и участници в пре-
ломните събития на Подмяната (1989–1997 г.) изисква голяма дързост. Всич-
ко, което следва, засяга бурни събития и теми – кръглите маси, основаването 
на СДС, изборът на президент, ВНС, новата конституция и гладната стачка на 
39-те, въпросът за ДС агентите и досиетата, противоречията сред демократите, 
началото на емигрантските вълни, реституцията на земята и пр. Въпреки ис-
крената си почит и уважение, ще кажа, че в този дял писателят е отпуснал юз-
дите на субективизма. Изглежда, че 25 години не са достатъчно дълъг период 
за емоционално дистанциране, за обективна оценка и историзиране на съби-
тията. Дим от политически страсти още се стели над възпоминания и анализи. 
Писателят не крие своята неприязън, дори презрението си към 39-те депутати 
на СДС, които отказват да подпишат новата конституция и напускат седмо-
то ВНС. Според него това е елемент от посткомунистическия заговор и „езу-
итска стратегия – променяй, за да запазиш“, под формата на „демократически 
камуфлаж“, а тези хора са службогонци, всички до един осребрили акцията си 
„гладна стачка“ за сметка на демократичния избор на България. Поименно из-
броява кой как се е възползвал от завземането на властта „малко но завинаги“: 
„Помислиха най-напред за себе си...“ – заявява Г. Мишев“. Политическият „его-
изъм“ според него е причина за краха на 39-те и за печалния край на СДС. И 
според мен някои от тези напористи фигури са агенти не само на ДС, направо 
на съветското КГБ. Един от тях се изживяваше като важен шеф и с ярост на по-
литкомисар размахваше бич из Литературния институт и в Общото събрание 
на БАН. Тогава изгониха от БАН мислител, духовен будител и аристократ като 
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проф. Тончо Жечев, помня горчивата обида в очите му. А той бе човекът, под-
слонявал и защитавал преследвани от властта литератори. Но съм сигурна, че 
и в тази група поне 50 % са били чистосърдечни идеалисти, жадуващи проспе-
ритета на родината. В този смисъл не приемам идеята, че всички депутати, по-
ети и литератори са стачкували само заради обещаните им облаги. Напротив, 
част от тях си остават вечни донкихотовци. Придобивките на един Едвин Су-
гарев от пилеенето му по Индия и монголските пустини в качеството на посла-
ник може би са няколко стихосбирки, а къде са му милионите? Той все гладува 
от време на време, отдаден на идеите си и на мисията на поета. А какво прави 
по същото време Желево-Беровото правителство, как червените наследници 
превръщат политическата си власт в икономическа и себе си в капиталисти, 
това в мемоара се подминава. И понеже става въпрос за Новата конституция, 
тя наистина ли е добра, донесе ли правосъдието и законността в политическа-
та система на България или напротив – пороците ѝ заложиха капани, довели 
до настоящото мафиотско управление на страната ни? Няма ги тези въпроси в 
„Мир на страха ни“, но и не е необходимо. Мемоарът на един писател в генези-
са си е свободен, личностен проглед във времето, предлага, но не налага субек-
тивните си преценки. 

В пълен контраст на тежките квалификации и упреци към 39-те обаче 
следва пламенна пледоария в защита на бившия президент Жельо Желев. Че е 
бил човек с прекалена доброта и търпение, доверчив и дори наивен, сигурно е 
вярно. Но как се обвързват греховете му, изредени и в книгата – обкръжението 
му от генерали на ДС, решенията на Кръглата маса за ВНС, избързването с но-
вата конституция, ненаправената лустрация, признаването на изборите от юни 
1990, Боянските ливади – с твърдението, че е умен философ, най-истинският 
демократ и голям държавник? Самият Желю бил си признал: „Когато стартът 
се окаже фалстарт, цялото състезание отива по дяволите“. Възможно ли е един 
Вацлав Хавел, за когото Г. Мишев сочи, че е извел чешкия народ на ясен път 
към истинска демокрация и благоденствие, да изрече това? Докато всичките 
вини на Желев са в услуга на престъпната компартия и неубитата хидра ДС, 
развързаха им ръцете за реализация на пъклените им планове.

Ето как приближаването към „горещата точка“ в нашенската убога дейст-
вителност поражда противоречия, полемики и може би още по-големи отчуж-
дения. Сигурна съм, че писателят е знаел каква буря от чувства и накърнени са-
молюбия ще предизвика неговият изповеден труд и въпреки това е поел всички 
рискове. Възхитително мъжество и кураж, талантливо и пламенно перо, спо-
собно да съживява и миналото, и сегашното със страст и очарование. Забеле-
жителен творец и блестяща личност, извисяваща се над бездуховното и без-
нравствено време, в което живеем, както с грешките, така и с доблестта си. 
Истински Гражданин, поел на плещите си тегобите и отговорностите за обща-
та ни българска съдба! 
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Стефан Киров
(1861 – 1943 г.)

Стефан Абаджиев Киров е роден на 12 (24) август 1861 г. в Стара Загора. По май-
чина и по бащина линия произхожда от два видни старозагорски рода – Хаджи Иванов-
Хаджи Стоянов род и Хаджи Йоргов-Топал Стоев род. Бащата Киро Хаджи Иванов е 
главен майстор (уста-башия) на най-важния еснаф в града – абаджиите, а също е един 
от тримата „сандък емини“ (доверено лице, касиер) на „сиротската каса“, основана 
от може би най-напредничавия османски държавник Мидхат паша.

Стефан Киров има двама братя – Георги и Иван, и сестра Ана. Синът на Ана Хри-
стова е известният поет Кирил Христов. По време на Старозагорското клане (1876 г.) 
бащата, най-големият брат Иван и съпругът на Ана намират смъртта си, а майката 
на Стефан Киров, Ана и двегодишният Кирчо са пленени и интернирани в Одрин. Сте-
фан и Георги оцеляват и заедно с други бежанци се установяват за една година в Търново. 

Георги, който тогава е на 18 г., се записва в опълчението и по-късно участва в по-
вечето войни и сражения, които води България от Българо-сръбската война до Първа-
та световна война. Опълченец-поборник, български офицер, командир на 12-а пехотна 
сборна дивизия и началник на Бургаския укрепен пункт през Първата световна война. 
На 14 май 1937 г. е повишен в звание генерал-лейтенант. 

Подпомаган в първите години след Освобождението от брат си Георги, Стефан 
успява да осъществи мечтата си и да продължи образованието си. През 1885 г. завърш-
ва Robert College. Следва социални науки в Женева, обща философия и държавни науки 
в Лайпциг, а също право и административни науки в Брюксел, където получава науч-
ните степени Docteur es Sciences politiques et administrative и Doctor en droit на Брюксел-
ския университет. 

Важен факт, свързан с бъдещото му развитие, е това, че при завършване на об-
разованието си в Лайпциг Ст. Киров развива в дисертационен труд една изпреварила 
времето си идея, която съдържа критика на абсолютисткото схващане за национал-
ния суверенитет и излага оригинална концепция за обединение на народите, „което 
единствено може да осигури истинския суверенитет и да осъществи идеала на чове-
чеството – премахване на войната“. На този идеал, който се превръща в мисия на ця-
лата му публицистична, научна, обществено-политическа и международна дейност, 
проф. Киров остава верен до края на живота си. А заглавието на стихосбирката му от 
1931 г. „Contra bellum“, е най-точен израз на житейското му кредо.

Накратко ще изброя най-важните моменти от неговия богат на събития об-
ществен и професионален живот: декан на Юридическия факултет през учебните 
1900/1901, 1911/1912 и 1925/1926 г.; ректор на Университета през учебните 1906/1907 
и 1912/ 1913 г.; действителен член на Българската академия на науките от 1907 г.; 
председател на философско обществения клон на БАН 1941 – 1943 г.; член на Между-
народната дипломатическа академия в Париж; член-кореспондент на Американския 
институт за право и сравнително законодателство в Мексико; почетен член на Ин-
ститута за административни науки в София; член на Международния постоянен ар-
битражен съд в Хага (1920 – 1924). Той е основател и дългогодишен председател на Дру-
жеството на Обществото на народите в България. 

Най-важните му научни трудове са посветени на конституционното право и 
по-специално на конституционното обезпечаване на правата на българските граж-
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дани. Бори се срещу абсолютизма в монархическото управление. Публикува статии 
на тези и други теми в списанията: Мисъл, Гражданин (което той основава), Демо-
крат, Списание на юридическото дружество, Демократически преглед (на което е съос-
новател и гл. редактор в първите години). По времето на затваряне на Университета 
от Фердинанд през 1908/1909 г. основава в. „Гражданин“, като орган на демократич-
ните интелектуалци, в защита на гражданските права и каузи. Особено популярна 
е ректорската му реч „Против абсолутическото схващане на върховната държавна 
власт“, произнесена на 25.12.1906 г.

Проф. Киров е сред основателите на Радикалдемократическата партия, но се 
дистанцира от нейния избор да подкрепи влизането на България в Първата светов-
на война. Не участва пряко в партийните борби, но се отдава на дългогодишна дипло-
матическа дейност в подкрепа на националната ни кауза и за обединение на народи-
те. Активно подпомага разследванията на Карнегиевата комисия, а след покрусата 
от войните проф. Киров става „мисионер“ на българската чест пред Европа и света, 
защитавайки България от нападките на нейните съседи и борейки се за правата на 
българските малцинства, останали извън пределите на родината. Пише голям брой 
статии в западната преса, издава списание на френски език, а също така печели за 
съмишленици множество европейски журналисти, интелектуалци и политици. През 
1934 г. откликва на повика за конституционен дебат, изготвяйки проект за консти-
туция, основан върху принципа за народен суверенитет и защитаващ в значителна 
степен гражданските права. От мемоарите му разбираме, че за това свое дело проф. 
Киров е събирал материали около 20 г., изучавайки (при многобройните си престои в 
Европейските столици) респектиращо количество трудове, публикации и конститу-
ционни проекти, които е издирвал в най-богатите библиотеки в Европа. 

Както и други видни личности от т. нар. второ поколение български интелекту-
алци Ст. Киров развива своите стремежи и способности в много области – икономика, 
политика, обществени науки, право, но и рисуване, поезия, реторика, философия. Под 
влиянието на П. Р. Славейков, чийто ученик е през 1876 – 1877 г., петнадесетгодишни-
ят Стефан написва поемата „Крумиада“, изгоряла при опожаряването на Стара Заго-
ра през 1877 г. За първата му отпечатана поема „Богданка“ (1884) ласкаво се изказва 
Иван Вазов. Вече споменах за стихосбирката му от 1931 г., в която събира стихове, пи-
сани по времето на войните. Също така за нуждите на периодичните издания, които 
основава, и за тези, в които публикува, превежда стихове и драми от френски и нем-
ски. Огромната му ерудиция и финият му литературен вкус повлияват силно на пое-
зията на неговият племенник Кирил Христов, когото двамата с Георги Абаджиев от-
глеждат след ранната смърт на родителите му.

Проф. Стефан Киров умира на 23 април 1943 г. Две години преди това започва да 
пише своите спомени, от които разбираме, че последните му мисли са били свързани с 
бъдещето на България и с надежда за обединението на народите.

Мемоарите на проф. Ст. Киров представляват тринадесет ръкописни те-
традки среден формат, които са разчетени и напечатани на 459 машинописни 
страници от неговия син. Спомените са писани в края на живота на проф. Ки-
ров, като в епистоларен стил датата на начеването на ръкописа е поставена в 
началото: 

Стефан Киров • Спомени
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София, ул. Гурко 51
Днес, четвъртък, 1.I.1942 година, взех най-после едно важно за мен решение. 

Отдавна, свои и приятели, пред които често разказвам по нещо от моите па-
тила и преживелици през дългия ми живот, ме запитват: Кога ще ни опишеш 
тия интересни истории? За кога чакаш?

Наистина по волята божия аз надхвърлих 80-те години с 4 – 5 месеца, та 
време много не остана. Отлагането до сега се дължи главно на моята скром-
ност. Аз съм се питал  – какво толкоз важно съм извършил, та да оставям 
„спомени“ за бъдещите поколения!

Се пак, животът ми не е бил неинтересен. Видях много неща. Страдани-
ята закалиха у мен характера и волята. Много нещо извърших – дето се каз-
ва – с нищо. Новата ни държава израсна заедно с мене, и аз с нея. Дадено ми бе 
да живея все с върховете на нашето общество: учените, обществениците, вла-
диците, генералите. Та мога да разкажа много неща за всяка от тия класи. С 
които съм лично усилно работил.

Поради преждевременната смърт при инцидент на проф. Ст. Киров ръко-
писът остава незавършен.

* * *
При редактирането на текста съм запазила голяма част от стилистичните 

и граматичните особености на повествованието. Изцяло е запазен оригинал-
ният синтаксис, който на места се разминава със съвременните норми, но при-
дава своеобразен ритъм на мисълта. Използването на главни и малки букви е 
по оригиналния текст, както и нормите на слято, полуслято и разделно писане 
на съществителни имена, прилагателни имена и наречия. В квадратни скоби 
съм добавяла препинателни знаци, но само при нужда де се избегне двусмис-
лица. В квадратни скоби са и редакторските ми бележки. Бележките под линия 
също са мои.

* * *
Ръкописът започва с детските спомени на Ст. Киров, където виждаме га-

лерия от скици и портрети, изграждащи пълнокръвна картина на живота в 
Стара Загора през 60-те и 70-те години на XIX век. На домашното възпитание 
е посветена отделна глава, както и на живота в училището и на просветното 
дело. Мислите, вълненията, стремежите, четивата и игрите на младите са пре-
дадени с неповторим колорит и вълнуващи детайли.

Духът на това наситено със събития време тупти във всеки един ред на 
мемоарите. Спомените минават през ужасните дни на Старозагорското клане, 
през изпитанието на характера като бежанец в Търново, а след това продъл-
жават с годините на следване, установяване в София, преподаване в универ-
ситета, основаване на катедрата по конституционно право, ректорски период, 
стачката на студентите срещу Фердинанд по време на ректорството на Ст. Ки-
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ров, закриването на университета, учредяването на радикалдемократическата 
партия и още много и много наситени със събития години, посветени на защи-
та на българските малцинства и изпълнени с миролюбива дейност и диплома-
тически мисии (в Милано, Женева, Виена, Берлин, Прага, Париж, Цюрих) за 
защита на България пред Европа и света.

* * *
Предлагаме част от спомените на проф. Стефан Киров, които описват вре-

мето от 19 юли 1877 г. – първия ден на Старозагорското клане – до края на зи-
мата на 1878 година. След бягството от опожарения град, 16-годишният Сте-
фан преминава Стара планина заедно с другите бегълци и след кратки почивки 
в Трявна, Габрово и Дряново пристига в Търново, където прекарва почти го-
дина. 

В резюме ще представя случилото се непосредствено преди бягството:
При навлизане на ордата на Сюлейман паша в Стара Загора, Стефан е бил 

в покрайнините на града и не е могъл да се завърне в дома си. Научава от бяга-
щите си съграждани за трагедията, която е сполетяла близките му, и остава с 
впечатление че всички, освен по-големия му брат Георги, са изколени зверски. 
Чак след година ще разбере, че майка му Хаджи Пена Хаджи Георгова, сестра 
му Ана Христова и малкият му племенник Кирил Христов са интернирани в 
Одрин. 

Следващите страници ще ни пренесат директно във вечерта след на бяг-
ството:

Мая Ангелова

СПОМЕНИ

Събрахме се част от вуйчовите домашни, семейството на Петър Стояно-
вич, баджанак на вуйчо Тодор (двамата водеха дъщери на дядо Сава „чорба-
джи“), и др. В една селска къща. Вечеряхме хляб и сирене и грохнали както бя-
хме от пък и глад (аз особено целия ден гладувах), веднага легнахме под обща 
черга и спахме до сутринта като пребити. Помня, че вечерта гледахме от ви-
сокото небето над Стара Загора, цяло червено от пожара. От време на време 
пламъците се раздвижваха и в тоя момент се чуваха дълбоки и продължител-
ни тътнежи, като барабанен артилерийски огън. Обясниха го, че горяха бомби 
спирт, каквито имаше в изобилие у Салабашеви и др. И пукотът се чуваше чак 
до тук в нощната тишина.

Сутринта на рано Йончо се беше присъединил към семейството на Сла-
вейков и се видяхме отново чак в Търново, се намерихме на 20 юлий, св. Илия, 
още по-нависоко, на манастира, дето ни гостиха с кафе и топло мляко, и мас-
ло с хубав манастирски хляб. От там поехме по стръмното, към селце дето сега 
се вият криволиците на железния път и през великолепни букови гори и край 

Стефан Киров • Спомени



416 алманах • Ϛвета гора • 2016

бистри балкански потоци не усещахме умората и жегата. Балкана аз го бях ви-
дял от върха на Чечек байр при входа на нашия боаз, как се синее, величест-
вен и горд, и си виках: „Боже, кога, ще го видя от близо?“ Ето сега ощастливих 
да съм вътре в него, както „хайдутите“, с разказите и книгите с които живяхме 
досега. А надолу пред нас е нашата Средна (сърнена) гора – колко ниска, но ху-
бава, а между нея и нас, полето на Тунджа, като изписано на карта, обработена 
всяка педя земя, а зад малкия балкан, додето ти очи видят, се синеят простори 
като безбрежен океан! Ние гледахме в унес, и поразени от гледката, сякаш, че 
забравихме положението си и мислихме само за това, че Бог ни е дарувал най-
хубавата земя на света, и че трябва да му бъдем безкрайно благодарни за това.

Същия ден пристигнахме късно надвечер в Трявна, хубав чист градец, с 
много вода и градини и повечето двуетажни къщи. Направи ми впечатление, 
че вместо с керемиди, къщите са покрити с плочи, така и в другите балкански 
градове. Хората излизаха на улицата да ни видят, като пристигнахме и се виж-
даше, че ни съжеляват. Някои жени се просълзяваха. Пред една фурна, една 
жена, която беше отишла да прибере току-що изпечения и хляб, помня, че на-
чупи по-голямата част от него и го раздаде на нас. Милозлива жена! Настани-
ха ни по къщята да нощуваме, по трима-четворица. Не помня с кои се падна да 
нощувам и аз, но помня, че като се събудих рано сутринта, съзрях в едно до-
ляпче (ниша) в стената изправена една бяла питка. Аз си помислих, че ще бъде 
някаква сладка (медена) питка, а то било просеник.

Измихме се и се събрахме пак за път. Този ден, 21 юлий, трябваше да стиг-
нем в Габрово, прочутото Габрово, дето е и Априловската гимназия, за която 
толкоз ламтях. Този път по-късо пътуване. Пак така приятен горски път, през-
букова и друга гора. Вековните букаци се надигат чак в небето. Спирахме на 
много места да почиваме и да закусваме. В това пътуване ни се случи една при-
ятна изненада: застигнаха ни из пътя голяма част от хергелетата1 на едина чи-
флик на вуйчо Тодор, карани от аргатите2, без той да очаква това! Каква сметка 
са правили те, все едно. Сдобихме се, значи и с коне, няколко от тях оседлани. 
Първата работа беше да качат на един от тях, една едра кобила, дойката с мал-
кото вуйчово дете. След това някой, без да ме пита, ме сграбчи и ме метна от-
зад. Тъкмо в това време, кобилата се разскача от конски мухи, или и дойде теж-
ко, ненавикната като беше на постоянна езда, и ние се катурнахме на земята, 
понеже нямаше някой пред нея за да възпре това. За добра чест дойката падна 
заедно с дрехите, с които бе отрупана, без да се натърти и без никаква повреда 
на детето. На всеки случай аз се отказах да използвам кон и пожелах да извър-
ша пътешествието си докрай пешком.

В Габрово пристигнахме рано-рано. Можехме още същия ден да видим 
Сахатя3, моста на Янтра, Гимназията отвън и други неща. Нощувахме в къща-

1 Хергелета (остар.) – стадо коне.
2 Аргати – ратаи, слуги.
3 Сахат – часовникова кула.
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та на познат на вуйча ми, ако помня добре, господин Балджиев4, постлаха чер-
ги за постелки и покривки, имаше ковани големи гвоздеи, на които пуловете 
бяха също големи и се набиваха в телата ни. От умората можахме все пак да зас-
пим, на сутринта чувствахме резултатът. Не си спомням къде прекарахме ос-
таналите нощи, защото в Габрово прекарахме 3 – 4 дни; помня това много до-
бре, защото двама от нас (аз и Иван Стоянович5) стана нужда да изпълняваме 
„почетната длъжност“ на говедари на вуйчо Тодоровите хергелета! Пасяхме ги 
именно на Падало6. Имаше кой да ги откарва и прибира, ние ги само пазехме 
през деня. Сутрин тръгвахме за Падало с по едно хлебче и една сопа, и вечер се 
завръщахме за вечеря и спане, след като сме си изкарали хляба... Тази работа 
беше доста интересна за нас. Имаше възможност да тичаме цял ден колкото си 
щем на широко и на чист въздух. И всеки ден се къпехме до насита в бистрата 
и доста топла вода на Янтра. Когато напуснахме Габрово и Падало, съжалява-
хме, че се прекрати и говедарството ни. Какво стана с хергелетата, между които 
имаше доста хубави кончета, не зная. Трябва вуйчо да ги е разпродал във време 
на пътуването, защото в Търново вече ги нямаше.

След тая неколкодневна почивка, тръгнахме за последния си етап, Тър-
ново, през Дряново. В Дряново, помня, бяхме към обед и канени на обяд у д-р 
Минчо Цачев7, приятел на Петър Стоянович8, познат още от Цариград, когато 
Стоянович е учил в Галата сарай, а Цачев в медицинското училище; той служил 
след туй и като лекар на турска служба. Аз се отказах от обяда, защото от не-
редовния режим и лошата храна имах силно стомашно разстройство (къде са 
сега нашите Хаджи Пенините хапове, казвам си).

4 Балджиев или Белджиев (гласната не се чете).
5 Иван Петров Стоянович, по прякор Аджелето (един от авторите на Съединението, 

политик, депутат, обществен и държавен деец), е почти връстник на Ст. Киров, роден 
една година по-късно, през септември 1962 г. Детството и на двамата протича в сходна 
будна семейна и обществена среда. Произхождат от най-просветените старозагорски 
родове, учат в Главното училище „Св. Никола“ при П. Р. Славейков. При превземането 
на Стара Загора родителите на Стоянович са заклани, а къщата опожарена. Същата е 
съдбата на семейството и дома на Ст. Киров. Както ще стане ясно по-късно, част от 
роднините на Ст. Киров успяват да се спасят.

6 Местността Падало днес е квартал на Габрово.
7 Д-р Минчо Цачев произхожда от заможна и просветена дряновска фамилия. След 

Освобождението е водач на консерваторите в Дряново, член на Народната партия, наро-
ден представител и секретар на Министерството на вътрешните работи в кабинета на К. 
Стоилов. 

8 За Петър Стоянович в първата част на мемоарите си Ст. Киров пише: „Вуйчо Хаджи 
Сава, заедно с Петър Стоянович (баща на Ив. П. Стоянович – аджилето) били първите 
ст. Загорци, които завършили цариградския Галата Сарай. Те се завърнали с униформа и 
сабли, – които ние по младите използвахме за „Геновева“ и др. театрални пиеси и си реже-
хме пръстите, докато измъкнем кривата сабя. Те знаеха добре турски и француски. Вуйчо 
Хаджи Сава оставил преведена една книга: „Чудесата на света“ и един турско-български 
речник – изгорели при катастрофата“.
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В Търново слязохме в Митрополията, в долната махла, срещу Гарата. Бяха 
много стаи на наше разположение. Помня, че вечер аз събирах едно до друго 
две канапета в салона и по този начин си нагласявах едно чудесно легло. Пред 
нашите прозорци беше Янтра, а оттатък гората. Денем беше прекрасно, ала но-
щем, не знам кучешки лай ли беше, какъв друг шум се вдигаше през нощта на 
няколко пъти, той се увеличаваше още повече от отзива в гората и ни будеше, 
докато навикнем. Особено първата нощ, таман съм заспал дълбоко, шумът ме 
събуди, аз се стреснах и силно изплаших: намерих се в Стара Загора, в голяма 
бойна тревога, докато се съвзема и разбера къде съм.

В Търново си починахме няколко дни, през които трябваше да си тър-
сим работа. Каква? Този въпрос мен не ме изненада, нито уплаши. Аз знаех, че 
трябва да се работи. Казвах си, че ще приема каквато и да е работа, за първо на-
чало, и сякаш че добре ми вървеше. На всеки случай бързо си намерих работа, 
колкото да не съм празен, а след туй и добра работа.

Преди всичко, с голямо любопитство разгледахме още първия ден стари-
ните и хубостите на Търново – Царевец, Трапезица, Св. Четиридесет мъчени-
ци, Баждарлъка, Марно поле и пр. и се видях с брат си, дядо Славейков, наши 
старозагорци: бившия ми учител Петър Иванов9, който беше отворил просбо-
писко бюро, Димитър Наумов10, който беше, както и Д-р Хаканов11, се ангажи-
рал у предприемачи за доставки на войската и пр. Дядо Славейков намерих в 
Дряновския хан, както си го знаях, по ръкави, с много тефтери на масата. Прие 
ме по стария начин. Като видя, че съм без шапка прати да донесат (от някой 
близък шапкарски дюген) и ми подари едно хубаво черно, козе шапче, като 
астраганено, с което дълго не се разделих, а аз му обещах, като стана дума за 
това, да му възстановя по памет неговите новосъставени песни, които бяхме 
изучили за посрещането на русите, като: „руский цар е на земята“, „за нас до-
шли да мрат“ и пр., което и направих. Помогнаха и [Антон] Митов12, [Иван] 

9 Петър Иванов (1847 – 1927) е български просветен деец, поет, преводач и публи-
цист. През 1875 г. е съден като участник в подготовката на Старозагорското въстание.

10 Димитър Михалев Наумов (1851 – 1884) е български агроном и виден обществен 
деец в годините непосредствено след Освобождението. Учи в цариградския Робърт колеж, 
завършва земеделско училище в Табор (Чехия) и впоследствие Лайпцигския и Хайделберг-
ския университет. През 1878 г. е секретар на Административния съвет в Одрин, а по-късно 
представител на Стара Загора в Областното събрание на Източна Румелия. Той е един от 
основоположниците на аграрната наука в България.

11  Д-р Георги Хаканов (1851 – 1899), дипломирал се в Букурещ, извършва през 1875 г. 
в родния си град вероятно първата ампутация на огнестрелно раздробена китка под обща 
хлороформена наркоза. Последователно градски и окръжен лекар на Стара Загора и Плов-
див, фронтови лекар в Сръбско-българската война, той става старши лекар на хирургич-
ното отделение и управител на Александровската болница.

12 Антон Стефанов Митов (1862 – 1930) е един от най-близките приятели на проф. 
Стефан Киров. Митов завършва Академията за изящни изкуства във Флоренция при 
проф. Джузепе Чаранфи. Гимназиален учител в Стара Загора, Пловдив, Варна и София. 
Професор по история на изкуствата, перспектива и методика на рисуването (1896 – 1927) 
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Стоянович, Д. Благоев13 и др. бивши негови ученици.
Брат ми с вуйна, пристигнали много преди нас. Той беше намерил място 

като продавач в един новоотворен магазин на Марно поле за чай, захар, бис-
квити, напитки и др. за руските офицери. Той ми съобщи още при първата сре-
ща, че се записал вече за опълченец14 и чакал само да изтече месецът, за който 
е ангажиран при търговците, и тогаз ще постъпи, а на негово място, понеже е 
лека работа и господарите са добри, да гледам да постъпя аз. Веднага изказах 
желание да се запиша и аз в опълчението, но той възрази, че не вярва да прием-
ат 16-годишно момче. След като запитахме, излезе така, а господарите на мага-
зина казали, че нямат нищо против смяната, та трябваше аз да търся място за 
двадесетина дни. Той каза, че знаел едно свободно място, дето търсели момче, 
та отидохме и там да видим. Господарят (мисля, че се казваше Петър ракиджи-
ята), който стоеше в един съвсем празен магазин, ни обясни, че и за неговата 
работа му се виждам слаб. „Аз съм ракиджия, каза той, скоро ще почнем да ва-
рим ракия и ще трябва много вода да се носи. Но като чу, че за по-късно имам 
друго готово място, [реши, че] може временно да ме вземат да помагам вкъщи 
за домашна работа. „И аз имам син, малко по-малък от тебе, та да си помагате. 
Ще ходите на лозе, да донасяте грозде и за вкъщи да носите вода, това ни е най-
тежката работа, защото чешмата е под нас, в долната махла, а къщата ни е на 
главната улица, и трябва да се носи на ръце, с бакрачи. И то ще ти бъде тежич-
ко, виждам. Но ако искаш, можем да опитаме. Инак, от нас ще бъдеш доволен, 
ние сме добри хора“.

Наистина, първите ми господари, излязоха много добри хора. Имаха три-
четири дъщери, също много добри към мене. С момчето (мисля, че се казваше 
Димитър) спяхме заедно, под една черга, и наистина ходехме почти всеки ден 

и директор на Художествената академия. Активно участва в обществено-културния и по-
литически живот и се изявява като страстен публицист.

13  Димитър Благоев (1856 – 1924), основател на социалистическото движение в Бъл-
гария, пристига в Стара Загора като ученик на П. Р. Славейков, заедно с други македонски 
ученици. В първата част на мемоарите си Ст. Киров дава интересни сведения за бита и 
заниманията на този своеобразен кръжец, покровителстван от Славейков.

14 По-големият брат Георги Киров Абаджиев участва във всички войни и сражения, 
които води България от Българо-сръбската война до Първата световна война. Опълченец-
поборник, български офицер, командир на 12-а пехотна сборна дивизия и началник на 
Бургаския укрепен пункт през Първата световна война. На 14 май 1937 г. е повишен в 
звание генерал-лейтенант. Награди: Княжеский орден „Св. Александър“ V ст. (1888), Знак 
„За 10 години отлична служба“ (1889), Княжеский орден „Св. Александър“ IV ст. (1891), 
Знак „За 20 години отлична служба“ (1900), Народен орден „За заслуга“ на обикновена 
лента (1901, Народен орден „За военна заслуга“ III ст.н (1905), Възпоменателен кръст „За 
независимостта на България 1908 година“ (1909), Военен орден „За храброст“ III ст., 2 кл. 
(1913), Княжеский орден „Св. Александър“ III степен с мечове, Народен орден „За военна 
заслуга“ II ст.; Орден „Лъв и слънце“, Персия (1901), Медал „За бойни заслуги“, Османска 
Империя (11 май 1917), Орден „Железен кръст“ II клас, Германия, Орден „Железен полу-
месец“, Османска империя, Орден „Сребърен лиакат“, Османска империя, „Кръст за воен-
на заслуга“ 2 кл., Австро-Унгария.
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на лозе за грозде, всеки с по една кошничка. За обед, вечеря ми слагаха на от-
делна масичка, повечето заедно с момчето и през обяда водехме свободни раз-
говори, интересни и поучителни. Господарят отиде до там, че да разправя ин-
тимни епизоди от живота си. Например когато говорихме за нашия боаз, той 
каза: „Вашият боаз и за мене е страшен, с него ме свързва най-лошият и те-
жък спомен: там, до една чешма на пътя бях принуден да убия човек!...“. „Ами 
защо?“ – питам го аз с любопитство. „Защото, ако не бях аз го убил, щеше той 
мене да убие, двама само както бяхме в тоя пущинак“. Не посмях повече да раз-
питвам. Той бил балканджия, собственик на конете. Трябва да е нападнал път-
ника си с цел за обир.

Всичко друго беше много добре, с изключение на водата. Трябваше да се 
носи най-малко по четири големи бакрачи вода дневно. Не е, че бях мекушав, 
или ненавикнал на по-тежка работа. И у дома ние носехме вода (докато си на-
правим чешма в двора, както казваше баща ми) за пиене и за пране, защото 
кладенецът ни беше горчив, само за миене и поене ставаше. Носехме вода с два 
големи бакърени гюма, натоварени на магарето, а за пиене – със стомни, които 
се носят по-лесно, на ръка или на рамо. Никога не бях носил на ръце бакрачи, 
особено по такива стръмни улици като търновските. Със същите бакрачи но-
сеха вода с кобилици на рамо момичетата на господаря. Но за мене, носени на 
ръце, те бяха тежки, благодарение на един недъг, който съм имал и който сега 
се разкри и за мене самия: начало на доста прононсирана херния (кила) – не-
дъг, който имаше да ми пакости и за напред, а и за сега аз не взех никакви спа-
сителни мерки.

Още у дома, като ученик в класовете, от скачане, гимнастика, а особено 
от езда със самари, този недъг се е явил, и редовно два-три пъти през година-
та ми докарваше силно повръщане. В училище по онова време ставаха два-три 
пъти годишно тъй наречените „прегледи“, когато цялото училищно настоятел-
ство посещаваше училището и в присъствието на всички учители изваждаха 
всички ученици на преглед. Той се състоеше в доклад за успеха на ученици-
те от всеки клас по категории. Най-добрите биваха похвалявани и получаваха 
по една печатна картичка „Весма добър“, също добрите и средните получаваха 
картички „добър“ или „среден“, а на слабите се даваха съвети да се поправят, за 
да не срамят родителите си и пр. На тия прегледи се наказваха ония, които бяха 
извършили нещо за наказване. То се състоеше в покачване на виновника на 
гърба на дядо Иван (училищния слуга) и шибването му два-три пъти до десе-
тина пъти с дюлева пръчка, от най-стария учител даскал Атанас15. Поменавам 

15 Даскал Атанас Иванов, ученик на Неофит Рилски, е известен и като учител (по 
църковно пеене) на Васил Левски. Роден е на 12 февруари 1810 г. Учил е в килийното учи-
лище на Хилендарския метох при църквата „Св. Димитър“ с учители светогорските мона-
си Иван, Данаил и Неофит Рилски. Буден общественик, книжовник и искрен патриот, той 
започва да служи на просветното дело от 30-те години на 19. век. За 44 години препода-
вателска дейност подготвя грамотни хора, нужни за просветата, културата и стопанския 
живот.
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тия прегледи и дисциплинарни процедури за това, защото моята болест мои-
те родители свързваха с тия периодически прегледи. Те съвпадаха. Пред пре-
гледа учениците се стараят да не си намаляват бележките. „Пресилва се“, каз-
ваха „момчето, все по това време му идва болестта. Но от друга страна е добре 
да се очисти софрата“. Тия прегледи съвпадаха и с постите, които у нас редов-
но се пазеха. Аз днес си обяснявам, че повечкото храна, която употребявахме 
през пости, предизвиква това надуване на стомаха и червата, и на хернията с 
последиците. Чудно ми е, как такива разумни и внимателни хора, каквито бяха 
моите родители, и домашният лекар (тогава Бахираче), не са могли да разбе-
рат, истинската причина на повръщането. Това пък си обяснявам с едно недо-
разумение, което се дължи главно на мене, именно, когато килата почваше да 
ме безпокои, инстинктивно аз бях навикнал чрез леки масажи да си докарвам 
облекчение. Това аз не бях съобщил дори на майка си, която най-внимателно 
ме преглеждаше и ме питаше: тук боли ли те, там боли ли те, – и понеже освен 
повръщането, болестта ми не се разви в някоя силна болка, остана незабеля-
зана. Инак щяха, разбира се, сигурно да вземат мерки и за мене, както година-
две по-рано бяха взели за брата ми Георги. Той, макар и две години по-голям, 
бе по-кекав, постоянно страдаше от туй-онуй, и по едно време казаха, че се из-
сипал (сигурно и той от скачане и езда на магаре със самар). Месеци под ред го 
водеха, подържан на кон, у Женичката Иванчо, в Г[аг/иг]раня, който беше спе-
циалист по тая болест, и я лекуваше и той с масажи и някакъв маджун, и един 
сапан16, какъвто трябваше да носи известно време. И излекува се Георги, бо-
лежката не се повтори. И сега постъпва войник (По-после стана офицер. Пре-
кара всички войни на Балканския полуостров и умря, здрав и бодър до послед-
ния си час, на 21 февруари 1940, на 81 годишна възраст като Генерал-лейтенант, 
обсипан с ордени и почести).

А аз, при тоя пръв опит на способности, макар и физически, изглеждаше, 
като че ще фалирам! Каза се, че ще бъде само временна работа, и аз си казах, че 
ще я изкарам, каквато и да е. Никой не узна за моя недъг. Аз продължавах да 
си помагам с масажи, но напрягането беше повече [,] отколкото трябваше, не-
дъгът се усили и по-после ми причини доста неприятности. – Как и да е, бла-
годарение на здравата ми конструкция, и на това, че не бях изнежена натура, а 
привикнал на телесна работа, и лека и тежка, аз прекарах изпитанието с чест и 
се разделих с уважение с – пак повтарям – наистина много добрите ми първи 
господари.

Но в течение на тая ми къса служба на чужда врата, се случи и друго нещо, 
което не мога да мина в мълчание. Когато аз мъкнех тежките за моите сили 
пълни бакрачи, ту по един, ту по два, по баира нагоре за в къщата на господа-
рите, и се уподобявах на най-тежките моменти на Христа, носящ тежкия кръст, 
случваше се не веднаж да срещна тъкмо по тия места някои от братята-търго-
вци, или и тяхни синове, наши съседи от Стара Загора, сега и те „бежанци“ като 
мене. Както писах и по-рано, нашата къща в Стара Загора имаше много широк 

16 Сапан – колан, въже.
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двор с голямо лице на улицата, а от едната страна се вдаваше по цялата дълбо-
чина на двора друга по-тясна задънена улица, която в дъното се разклонява-
ше по-нататък в две безизходни улици. В една от тия вътрешни улички живе-
еха едни много богати касапи, Райкови, няколко братя, всички женени, видни 
и почтени хора. Те имаха богато наредена двуетажна къща. Имаха и деца, уче-
ници, но не бяха още порасли за да другаруват с нас и да участват в нашите 
„клубни“, улични събрания, пред нашата бакалница, но бащите им, търговци-
те участваха много често и много живо. Особено живо сме разисквали, и не 
веднаж, въпроса: „Парите или науката“. Разбира се, че и двете са важни, но кое 
стои по-горе, кое трябва да се предпочита? Както можеше и да се предполага, 
ние младите „даскалчета“, подържахме науката, а търговците обратното: па-
рите пред науката. Който има пари, казваха те, може да придобие наука, пари 
трябват за всичко; но трябва да се придобие. Само пари не струват нищо, тряб-
ва поне практика – как да се използват парите – което е пак „придобита наука“. 
Парите могат да се изгубят; науката се не губи. С наука парите се печелят лесно 
и използват разумно, и т.н и т. н. Те си оставаха на своето.

Сега, случило се, че тия касапи избягали с парите си, упражняват и тук ка-
саплък, намират даже в[ъв] военно време по-добра печалба[,]живеят си може 
би по-добре от преди, вижда се, че са добре облечени и пр.; а аз, гол по ръка-
ви със скъсани обуща, нося вода на чужди хора, само за хляба си се прегъвам 
под тежестта на бакрачите; друго щеше да бъде, ако баща ми ми беше окачил 
на врата една торбичка жълтици, че да избягам с нея. И сега, колкото пъти се 
случваше да срещна някого от тия богати, като нас, наши комшии, струваше ми 
се като че те искаха да ми кажат: „Е, даскалче, каква стана тя? Нали с „наука“ 
всичко може?“[.] И ми ставаше тежко-тежко!... Но веднага аз се опомнях. Са-
мото това изпитание и тия мисли довеждаха до съзнанието, че и положението 
на тия наши щастливо избягали бежанци се дължи не само на парите, донесени 
от тях, а и на тяхната опитност, занаят, труд, а „отнасянето“ на пари се дължи 
на една „случайност“, и най-после, че моето днешно положение – да имаш или 
нямаш пари – се дължи пак на една случайност, и че тая случайност най-добре 
доказва, че всички богатства рухват в един момент – с науката не е тъй: оста-
ва само туй, което е в главата ми. На него се надявай и го увеличавай! То ще ти 
осигури поминъка. Но ако разруха може да стане в един ден, с[ъс] завоевани-
ята не е тъй – трябва време и труд. А разбери, че днешното ти положение е пак 
една случайност: нещо времен[н]о, преходно. Що са дни, напред са! Така си го-
ворех сам на себе си. Едно вътрешно чувство ме ободряваше, а аз бях не отча-
ян, а напротив всичкото време даже весел. И разсмивах семейството на госпо-
даря с моя хумор.

* * *
Втората ми служба бе да заместя брата си, който се беше вече записал за 

„опълченец“. Изпълни се неговият блян. Той ми бе предал няколко гроша, от 
отнесените от Стара Загора, за да си закърпя износените обуща; сега ми преда-
де друго съкровище: някой бе му подарил някаква шаечна дрешка, която и но-
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сеше; сега, понеже нямаше вече нужда от нея, той я подари на мене. И за него и 
за мене ръкавите бяха много дължи, та ги подгъвахме. И така аз вече бях уре-
ден: не бях вече нито гологлав, нито по ръкави. 

Една сутрин отивам да обиколя Георгя в казармата, на Марно поле. Над 
входа на двора имаше стая. На прозореца чух, че един войник пее нова песен: 
„Тих бял Дунав се вълнува“ и пр. Тя толкова ми се хареса, че я изслушах до края, 
и можах да я повторя. – Тогаз вече пристъпих към постовия, за да видя дали 
ще ме пусне в двора. Между туй аз надзърнах в двора, че там се водиха упраж-
нения на една голяма войскова част от – 2 войници: единият беше – моят брат, 
другият – неговият инструктор, пак един Георги – Тодоров, тогава унтер офи-
цер в VII опълченска дружина, бъдещият прочут Генерал17 и наш близък сро-
дник, тъй като той се ожени за наша братовчедка, Ета (Мариета), внучка на Ха-
джи Ивана, брат на дядо ни Хаджи Йорго18. И така! раз-два, раз-два, после и с 
пушка: на плече, ружье вольие! и пр. – започна неговото обучение, което про-
дължи отделни няколко седмици, след което се нареди в строя.

А аз се представих в магазина за колониял19, облечен в същата дрешка, в 
която по-рано Георги им прислужвал, и започнах работа.

17 Георги Стоянов Тодоров (1858 – 1934) е опълченец, български офицер, генерал 
от пехотата, брат на академик Александър Теодоров-Балан и на софийския кмет Мартин 
Тодоров. Прославен е в редица сражения от Руско-турската война до Първата световна 
война.  Неговите действия като началник на Летящия отряд в района между Видин и Кула 
по време на Сръбско-българската война (1885 г.), забавят настъпващите към Видинската 
крепост сръбски части.

18 В първата част на спомените четем: „Нашите два рода, по бащина и по май-
чина страна – Хаджи Иванов-Хаджи Стоянов род и Хаджи Йоргов-Топал Стоев род 
изглежда са били между най-видните и влиятелни и най-богатите родове в Стара-За-
гора. Това се вижда от ролята, която са играли в обществото в търговско отношение, в 
под[д]ържането на черквите и училищата, и в несметните богатства, особено на Хаджи 
Йорго, следи от които и до сега се забелязват (напр. Хаджи Йоргова воденица, Хаджи 
Йоргов Гюлюк, Хаджи Йоргови гробища, и пр.)“. Интересно е и общественото поло-
жение на бащата на Ст. Киров, Киро Хаджи Иванов, който, освен виден търговец, е 
бил един от тримата „ключар емини“ на Мидхат паша. В историческите проучвания по 
този въпрос съществува известна неяснота, затова ще цитирам още един фрагмент от 
най-ранните спомени на Киров, който ще бъде от полза: „Когато излизах с баща си в 
града, аз виждах с какво уважение го посрещната хората, и българи, и турци, и евреи. 
Обикновеният поздрав беше с кимване с глава, а с турци и евреи – с темане [поздрав с 
доближаване на дясната ръка до челото до устата и до сърцето]. Чуждите титулуваха 
баща ми „чорбаджи“ (Кир чорбаджи), а нашите „бай Киро“ или „Уста Киро“ [през тур-
ското „уста“ от арабското „устаз“ – майстор, учител, професор]. Поменах вече, че той 
беше „главен майстор“ (уста-башия) на най-важния еснаф в града – абаджиите. Овен 
туй баща ми беше „сандък – емини“, доверено лице, на което беше поверен един от три-
те ключа на установената от Мидхат паша „сиротска каса“ (която след освобождението 
се разви в днешната Земеделска и Кооперативна банка). За да се отвори „сандъкът“ 
(касата) трябваше и тримата касиери да присъстват“.

19 Колониал (от фр. Colonial) – магазин за хранителни стоки, бакалия.
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Решително аз имах шанс на добри господари. Още първия ден аз видях и 
тримата съдружници, и ги оцених правилно. Те бяха трима видни търговци: 
Джаферов, Д. Янулев и Хаджи Костадин (семейното име не помня). Те ме при-
емаха да нощувам у тях под ред за една седмица; на обяд се хранех в магазина. 
Работата беше лека и приятна. Още първия ден продадох захар, чай, сардини, 
чер хайвер и една бутилка коняк на един офицер лекар. Увих ги в пакет. Поне-
же лекарят живееше горе в същото здание, помоли ме да му занеса пакета до 
квартирата. Придружих го с пакета. Той като го прие, каза да почакам, изва-
ди пари и ми дава „бакшиш“ (2 гологана). Отказах: „Не нада!“, но той настоя и 
ги приех, като му благодарих. Казах си, този път ще приема, за „полез“20, но за 
пръв и последен път. Намирах го за унизително и отказвах всякакъв бакшиш. 
Господарите ми бяха интелигентни хора, често постояваха с часове и на смяна 
в магазина, и при тях дохождаха други видни хора, например прочутият още 
тогава Капитан Райчо21, и др. Един път, в присъствието ни на гост, като гово-
реха за турския език, стана дума и за персийския и се питаха какъв точно език 
е той – на коя група езици принадлежи. Те се поспряха, като не знаеха какво 
да отговорят или даваха погрешни отговори. Видяха, че аз ги слушам с внима-
ние и се подсмихвам. Един каза: „Изглежда, че момчето знае – кажи да видим?“ 
[.] И аз веднага казах „Персийският език е индоевропейски“. – „Ами ти от где 
знаеш?“ – учил съм го. В нашето училище в Стара Загора се учеше доста много 
турски, и във връзка с това учихме и персийски; и даже го учихме на турски, 
така: мен-бен, тю-сек, о-о, ма-биз, шума-сиз, иман-силар. Ще ви кажа една фра-
за само, за да видите колко прилича на нашия език. Например: Еспи мен ес еспи 
тю хуб-тер ест. Това значи: Конят мой от коня твой по-хубав е. „Браво, браво, 
момче! Учи се! Хубаво е всичко да се учи. Ние забелязахме, че ти и с руснаците 
руски говориш. Ами него де си учил?“ – „Пак в Стара-Загора, и с учебниците 

20 В речника на Найден Геров – „Полаза, с.ж. Полазица, полѢзъ. Лека ти полаза“.
21 Райчо Николов (1840 – 1885) е опълченец-поборник, български военен деец и офи-

цер, майор.  Учи занаят в Русе при Васил Кожухарин. По време на Кримската война, 1854 г., 
под влияние на своя попечител, въпреки че е само на 13 г. преплува река Дунав (от град 
Русе). Занася ценни сведения на руското командване относно движението на османските 
войници. Награден е с Медал „За усърдие“ (1854 г.). Завършва руско военно училище. Слу-
жи в руската армия. Възведен в потомствен дворянин. Участва в Сръбско-турската война 
(1876 г.). През Руско-турската война (1877 – 1878) е офицер в Българското опълчение.Ко-
мандир на I-а рота от IV-а Опълченска дружина. Военно звание капитан. Участва в бойни-
те действия. След Освобождението на България остава на служба в милицията на Източ-
на Румелия. Автор е на първия български военен устав – Закон за българските войници. 
Участва в подготовката на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Убит 
е в Пловдив по време на извършване на Съединението на 6 септември 1885 г. Застрелян е 
пред днешната централна поща на града. Вж.: Българската възрожденска интелигенция 
(енциклопедия), ДИ „Д-р Петър Берон“, София, 1988, стр. 475.
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(руски), с книги си служим, особено по история (Иливайски22) и словесието“23 
и им разправям връзките си със Славейков, като пръв мой учител по руски24. 
„Ами френски знаеш ли“ – „Достатъчно. С речник мога да си служа с коя да е 
френска книга“. Други път ме разпитваха за родителите ми, за битката и за бяг-
ството ми. Семействата на тримата ми втори (и последни) господари, които 
посетих по една седмица, се отнасяха тъй също много добре към мене. Трето, 
под ред, посетих семейството на Хаджи Костадина, в долната махла, не далеч от 
магазина. Преди да изтече седмицата, обаче, съобщиха ми, че решили да пре-
кратят с магазина, та всички служащи да си търсят занапред работа. Аз и сам 
знаех, че това беше нещо временно, та сега ми предстоеше да намеря нещо по-

22 Дмитрий Иванович Иловайский (1832 – 1920) – руски историк, публицист, автор 
на петтомната „История на Русия“.

23 Не можем  категорично да определим за кой учебник по словесност става дума. 
Петко Р. Славейков до Освобождението има издадени Буквар (1858 г.), Читанка (1868 г.), 
както и Начална книжка за черковно чтение (1868 г.). Вероятно (в контекста спомените на 
Ст. Киров) П. Р. Славейков, като учител в старозагорското училище през 1876 - 1877 г., е из-
ползвал или свои неиздадени записки, или някое от ръководствата по словесност, каквито 
са Кратка риторика (1873 г.) на Ф. Велев, Елементарна словесност в два курса (1873 г.) на Т. 
Шишков, Ръководство за словесност (1874 г.) на Д. Войников. 

24 В първа част на спомените на Ст. Киров откриваме ценни свидетелства  за пре-
подавателския стил на П. Р. Славейков: „Влиянието на дядо Славейков бе такова, че ние 
всички захванахме да пишем стихове. Аз лично замислих, на дълго и на широко, една цяла 
епопея – Крумияда, и на годишния акт, прочетох – за изненада на гражданите […]. С руски 
дядо Славейков ме бе заинтересувал още през изтеклата година [1876 г.], когато ми дава-
ше да чета руски, и преведени на руски класици; особено превеждах от Христоматията 
на Фотинов,  а той поправяше всичко. Това беше много полезно за мене, не само откъм 
езика, но и съдържанието. Много стихотворения от Пушкина, Лермонтова и др. аз и до-
сега повтарям наизуст. – Симпатията на дядо Славейков към мене беше голяма. Особено 
след като той доведе семейството си от Трявна, аз им носех често кошници грозде и други 
плодове, но само това не обяснява, че ме имаха почти като свое дете. [Връзката между 
Пенчо Славейков и Ст. Киров се запазва до смъртта на поета. Като ученици Стефан и Киро 
често учат заедно. По-късно стават съмишленици в редици културни и обществено по-
литически дейности. Киров публикува юридически студии (за гражданските права) в сп. 
„Мисъл“, обръща се към Славейков при списването на в-к „Гражданин“ (1908 г.) и т.н.]. 
По едно време, като ме виждаше колко ценях неговата „смесена китка“ той ми подхвърли, 
че съжалявал, че стиховете му са толкова разхвърляни, а не събрани в сбирки. „Че да ги 
съберем!“ казах аз. И веднага захванахме да ги събираме по хронологичен ред. В катастро-
фата изгоряха два големи тома стихотворения, които бях преписал и подвързал. (Заедно с 
тях и моята Крумиада)“. Искам да добавя и любопитната подробност, че книговезство Ст. 
Киров учи като малък при бащата на Д. Подвързачов. В спомена, озаглавен „Домашното 
ни възпитание“, четем: „Подвързачът Уста Генчо (бащата на нашия поет Подвързачов), чи-
ято къща беше в Св. Троица при Синджийлията кладенец, режеше у нас тютюн и цигарени 
книжки, за дюгена ни, и аз често ходех у тях и гледах, как той подвързва книги. Когато 
баща ми видя, че аз не пробивам книгите с гвоздей, както правят другите деца, ами ги шия, 
както прави майстор Генчо, на една шивалка, каквато сам си бях сковал, тогаз баща ми 
каза: „Най-добре ще бъде да почиракуваш при майстор Генча, че да научиш всичко как се 
прави“. Така и стана. 
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постоянно. Да видим сега казвах си, какъв ще ми бъде „късмета“! Досега други 
ми намираха работа, да видим сега какво аз ще намеря!

Госпожата на последния ми господар, Хаджи Костадиница, която майчин-
ски се отнасяше към мене, ми казваше да не се безпокоя и да не бързам, можел 
съм да остана у тях докато си намеря добро място. За добра чест, не стана нуж-
да да използвам любезната покана на госпожата. Още през първия ми свобо-
ден ден, работата се свърши, за голямо щастие и доволство. Ето как стана това 
„чудо“.

Сутринта ставам рано-рано и тръгвам – да търся работа! Се е голямо без-
покойствие да се чувствуваш откъснат от света и без ничия помощ и ръковод-
ство, да търсиш къде да забиеш кол. Вървя по главната улица към Бъждарлък, 
зяпам насам натам, къде да се спра, какво да предприема? Една само съвсем 
мъглява мисъл има в главата ми: на Бъждарлък покрай разни търговски фир-
ми  – Пипеви, Х. Петкови и пр. бях забелязал, че има и някои книжарници, 
може би там ще има работа като за мене. Се пак кой знай?.. Това „кой знай?“ ме 
обезсърчаваше, и за това не бързах да се намеря веднага при книжарниците, 
ами продължавах да се рея и да мисля какво да предприема. 

Намерих се най-после и до една книжарница, понеже ми беше на пътя. Да 
вляза ли, да не влязам ли? Хайде, да си опитам късмета. Влезох. „Какво обичаш, 
момче?“ – „Търся работа, ако имате като за мене...“ [.] Книжарът ме изгледа от 
горе до долу през очилата си, и после каза съвсем ниско, като да се счита за не-
казано: „За жалост място нямаме, момченце... но ако е само за хляба...“. Разбрах 
и нещо ме ръгна... „Че само от хляб ли има нужда човек? Значи нямате работа – 
здраве да е!“ и си излязох.

Сега вече съвсем машинално се движех по-нататък и си повтарях „ако е 
само за хляба“... Пътят ме доведе до голямото здание, наричано „Полицията“, 
дето бяха устроени първите „съвети“ в Търново и дето по-късно ставаха засе-
данията на Учредителното Народно Събрание. Високо двуетажно здание, с из-
пъкнала част на фасадата. Влязвам инстинктивно в горния етаж. На стъпалата 
пред входа на изпъкналата част при един стражар в униформа, с галуни25 [на-
шивки], а над входа надпис „Окружен Административен Съвет“. Озъртам се – 
има и много други стаи, с надписи и без надписи, и доста хора се движат пред 
стаите по дългия и широк коридор. „Тук първо ме доведе случаят, тук да попи-
там“ си рекох, и се отправих до стражаря за сведения. Той излезе един прост 
човечец и ми отговаряше както може [.] „Мога ли да запитам какъв е тоя съ-
вет?“ запитвам аз. „Е, че – повтаря ми надписа и добавя – за селата“ – Има пред-
седател, разбира се“ – „Кой е председателят?“ – „Е, че „Барина“ му казват“ – В 
това време слиза отгоре по стъпалата край нас един нисък възрастен господин, 
с рядка брада и сипаничево лице, и отмина на ляво по коридора. „Ето, и той 
е от тях“, казва ми стражарят. „Той ли? питам аз, ами той кой е? Как му е име-
то?“ – „Не знам, казва стражарят; викат му „даскала26“. – Аз тичам подире му и 

25 Галуни – нашивки.
26 Както става ясно по-късно, това е Цани Гинчев (1835 – 1894) – български писател, 

просветен деец и публицист.
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викам: „Господин даскале, господин даскале!“ – той се обърна. „Извинете, не ви 
зная името, затова ви викам тъй“ – „Какво обичате?“ [.] Казах му, че търся ра-
бота. „Колко класа сте свършили?“ – „Пет“ – „Къде?“ – „В Стара Загора“ – „Тъй 
ли?“ каза даскалът с голяма изненада, „Какъв шанс! Елате с мене“, и ме взе поч-
ти под ручка и се върнахме по стъпалата в стаята на съвета. Той се обърна вед-
нага към стоящия прав, също възрастен господин, но по-добре облечен, който 
бил председателят на Съвета, Д-р Берон27 (а другият беше член на съвета, Цани 
Гинчев, вторият член беше Георги Смилов28, имаше и двама секретари Коста 
Коев и Никола Сарамов). „Я виж, бе Докторе, какъв шанс! (повтаря си думите) 
Ние ровим земята за подготвени хора, а то само иде – бежанче от Стара Заго-
ра с V-o класно образование!“ – „Е, добре де!“ казва Докторът отсечено. И ме 
запитва: „Знаеш ли да пишеш хубаво?“ – „Мисля, че знам“, казвам аз свенли-
во. – „Хайде, ей таз черновка – препиши я веднага“. Аз взех черновката. Пока-
заха ми насреща през коридора канцеларията на съвета, там имаше още един 
млад писар, добре облечен, чийто другар щях да бъда, Марко Тотев29. Никой 
не ми даде никакво упътване, как да бъде написано писмото или нещо друго. 
Аз видях канцелария за пръв път в живота си. Наистина, като ученици в Ста-
ра Загора често от турските власти се [ни] изпращаха в училището за написва-
не на български окръжни писма до селата, ние извършвахме тая натрапена ра-
бота колкото се може по-скоро, като си казвахме: се ще го прочетат, нали е на 
български? И сега, като се пренесох в онова време, аз направих голяма глупост, 
като исках да учуда хората само с това, че зная бързо да пиша, когато изрич-
но председателят ме запита „знаеш ли да пишеш хубаво?“ [.] Надрасках, значи, 
писмото с най-голяма бързина, и бързам да си представя „мурафета“. Последва 
каквото трябваше да се очаква. Д-р Берон като зърна писмото, извика учудено: 
„Аa, какво е туй?“ и го запрати на земята. „Кой ще прочете това?“[.] Аз изтръп-

27 Васил Хаджистоянов Берон (1824 – 1909) е български лекар, просветен деец и ар-
хеолог. Той е дългогодишен директор на Болградската гимназия и поставя началото на ар-
хеологическите разкопки в Търново. Васил Берон е роден в Котел, в семейството на Стоян 
Хаджибончев, собственик и търговец на добитък. Майка му, Жейна, е сестра на просвет-
ния деец Петър Берон. Д-р Васил Берон се установява в Търново като лекар през 1856 г. и 
се захваща със завидно усърдие да изучава миналото на града.

28 От сайта „Енциклопедия на българските родове“, научаваме, че Георги  Стоянов 
Смилов (1844 – 1915) е учил в Търново, Киев, Одеса (1862 – 1864), където живее в една 
квартира с Хр. Ботев. Завършва в Технологическия институт в Петербург през 1870 г. Член 
е на читалище „Надежда“ (Търново) през 1871 година. Учител в Сопот (1871 – 1877), пред-
седател на Окръжния съд в Търново (1877 г.). 

29 Марко Тотев (1868 – 1936) е един от най-колоритните търновци. Адвокат по профе-
сия, той заема и важни обществени постове (началник на канцеларията на руския губерна-
тор в Търново, инспектор към Министерство на правосъдието, депутат в Четвъртото на-
родно събрание през 1893 г. и окръжен управител на град Бургас през 1900 г.). Марко Тотев 
е блестящ адвокат и няма нито едно загубено дело, като стихията му са гражданските дела. 
Въпреки забележителния му живот, в българския език името му е станало нарицателно за 
лош късмет и несполука, поради липсата му на късмет при игра на покер.
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нах. Секретарите спасиха положението. Един от тях мисля беше К. Коев, ме ви-
кна и излязохме заедно към канцеларията. Из пътя ми дума: „Не знаеш ли да 
пишеш едро и краснописно. Тия писма са за прости селяни, и трябва да се съо-
бразяваме с техните нужди. Ха, сега седни и препиши писмото, колкото е въз-
можно по-ясно, по-четливо. Аз ще почакам.“ – „Разбрах, казах аз; никой не ме 
упъти по-напред, но сега ще видите.“ Аз седнах, и почнах да пиша, с [със] замах 
и с удоволствие, a той гледаше, нo видях, че му направи впечатление свободата, 
с която работех. „Браво!“ каза той след малко. „По-добре не може и да бъде“. И 
отидохме наново при председателя. И той остана много доволен. „Ей, така! Ще 
вършиш работа!“ – и ме потупа по рамото. Другите си отидоха, а на мене Д-ра 
каза да поостана. И като останахме сами, ми заговори: „Как те викат?“, казах 
му. „И нямаш къде да нощуваш?“ – [„]Нямам“. – Нямаш ли нийде никого?“ – 
„Имам само един брат, и той се записа опълченец“. – Добре! Аз ще ти предложа 
у дома храна и квартира, срещу малка домашна работа, да купуваш туй-онуй. 
Аз ще имам по-нататък друга по-важна работа, и ако останеш при мене, човек 
ще станеш. – Сега, ако си съгласен, ела с мене да видиш къде е къщата ми, а по-
дир обяд, от тук, с едно писмо, ще отидеш в Митрополията да ти дадат постелка 
и завивка, а у дома ще имаш стая.“ Придружих го с голяма готовност и горещо 
му благодарих, като му казах, че няма никога да забравя тая добрина.

Още същия ден получих от Митрополията от склада за бежанците едно 
шeлте (дюшече) и едно малко юрганче и ги занесох в къщата на Д-р Берон. Ста-
ята ми беше току до кухнята. – А с Марко Тотев скоро се добре запознахме, и 
приятелството ни продължи до неговата смърт. За сега той ме много улесни, 
като ми показа къде да си накупя потребни неща, особено делни дрехи.

Вечерта отидох за последен път да спя у Хаджи Костадинови и да се похва-
ля за успеха. Госпожата се много зарадва и ме прегърна като свое момче. 

На другия ден продължих покупките. Остригах си ниско косата, окъпах 
се в банята в турскaта махала30 (пълна с бежанци), и преоблечен и пречистен, 
започнах новия си живот в новата квартира. – Накупих си долни и горни ризи, 
гащи, фланели, чорапи. Скоро си уших костюм от шаяк и зимна връхна дреха. 
У Беронови имаше цял сандък износени дрехи; позволиха ми да си избера как-
вото ща. Избрах едни доста здрави чепици, които поднових с нови подметки, 
купих си и галоши за тях. – С това бях готов – не можах да се позная.

Канцеларската работа ми правеше голямо удоволствие. Сега вече всички 
служащи, когато започваха някоя нова книга (входяща, изходяща и пр.) идеха 
при мене да им надпиша етикета. Даже на недовършените туряха нови етикети, 
за да надпиша и тях. И аз ги надписвах изящно, с готически и маниерни букви.

Марко ми разправи, че моят предшественик, когото аз заместих [,] бил 
син на оня книжар, който ми предлагаше да ме приеме „само за хляба!“ [.] Не 
знам по какви причини трябвало да го сменят, и да се случи аз да го заместя! 
Съдба!

30 Ст. Киров използва махала (днес разг. форма) и махла (днес кн. форма) като ду-
блетни. Оставям ги в оригинал като свидетелства за колебанията на езиковата норма.
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С Марко се разбирахме много добре. Сами си разпределяхме работата 
така: той да води чисто административната преписка (кореспонденция с кме-
товете, с други клонове на управлението и частни лица), а аз поемах стопанска-
та служба (именно търговете за отдаване или стопанисване имотите на окръга 
и бюджетни въпроси). Този отдел беше по-важният, защото само водениците 
в окръга докарваха грамадни приходи. Но за тях имаше инвентарни книги, а 
за отдаването им [–] за всяка имаше отделни тръжна книга или партида. Тая 
служба даваше възможност да се запознае човек с маса интелигентен и търгов-
ски свят, които идваха в канцеларията да наддават. И като се свърши търгът, 
следваше пък приготвянето и подписването на договорите. Много видни тър-
говци и др. идваха тук всеки ден, като Карагьозовци, Минковци, или Минко 
Радославов, Станимиров и пр,. Повечето все бивши учители, някои от които 
станаха и големци в паланките31 като „мюдюри“32 (в Трявна, Горна Оряхови-
ца, Лясковец и пр.). И голяма част от службата на „мюдюрите“ (наставления до 
тях, доклади от тях) минаваха през нас.

Каква беше моята домашна служба у Беронови, в замяна на квартирата и 
храната? Нищожна – почти нищо. Понеже всички провизии, брашно, кукуруз, 
колониялни стоки бяха складирани, купени en gros, също сирене, масло, маз, 
или се донасяше от селяни, както кокошки, яйца, и пр. Почти нямаше какво да 
се купува всеки ден. На улицата в Беронов дюген имаше касапница, та слугини-
те ходеха сами да си избират месо. Сегиз-тогиз отивахме с Д-ра на Баджарлък 
да купим или ме пращаше сам да купя швейцарско сирене, чер хайвер, някоя 
луканка и пр. Зарзават, ако потрябваше нещо вън от складираното за зимнина, 
готвачката ходеше сама да купува, ако потрябваше допълнително плод, това 
купувах аз до колкото се намираше зиме.

Доктора имаше и клиенти, макар и твърде малко. Имаше си и наредена 
собствена аптека, при входа на къщата. Често отивахме заедно в аптеката, той 
отмери нужните церове, после ми разправи подробно кое как ще се вари, пре-
цежда и пр. И аз го приготвях и наливах в стъкла, етикетирам, обвивам тапата 
с хартийка и обрязвам хартийката точно както съм виждал, че правят аптека-
рите. С време, достатъчно беше само да ми каже от коя цер колко, и аз извърш-
вах останалото сам. – По някога отнасях церовете на болните.

Д-р Берон имаше претенция да бъде специалист по лекуване на краста. За 
нея той приготвяше, между друго, един много лют, остро миризлив цяр. При-
готвянето ставаше на двора, върху железни мангали. Него ден съседите е тряб-
вало да си запушват носа и да си затварят вратите и прозорците. – За тия слу-
чаи аз бях доста полезен на Д-ра. – Той имаше собствена воденица на Чолакова 
махла, на Янтра, мисля с 4 камъка. Два пъти, докато бях у тях, ме изпрати да 
му преглеждам сметката с наемателя-воденичар. Пита ме: желая ли да направя 
една приятна разходка до Чолакова махла? „Защо не?“ казвам. И разходката на-
истина беше приятна. – Друг път, не щеш ли да направиш приятна разходка до 

31 Паланка – градски тип селище, без утвърдени административни функции.
32 Мюдюр – управител на малък град.
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Преображенския манастир и да видиш манастиря. Отивам с едно писъмце от 
Д-ра до игумена на манастиря да му услужи с малко орехи. Хубави едри орехи, 
с тънка черупка. Наистина интересно бе за мене да прекарам една нощ в мана-
стиря. Интересен е и манастиря, и околностите и живота в него. Изпратиха ме 
с една торбичка орехи, която лесно се носеше на рамо.

Отношенията на цялото семейство на Д-ра към мене бяха отлични. Се-
мейството е в пълния смисъл на думата благородно, с една природна доброта, 
а не че се касае за едно бедно сираче-бежанче. Семейството се състоеше тогаз 
от Д-ра и Г-жа Берон, една дъщеря на 15 – 16 год., син на около 1 год. (бъдещия 
професор Богомил Берон) и други още две дъщери по-малки, едната на 5 – 6 
год., другата – бозайниче. Те всички ме приеха изведнаж като че сякаш член от 
семейството и се стараеха сякаш да не чувствам нещастието си – сиротството. 
И слугините (две, една готвачка, друга за децата), правеха каквото виждаха у 
господарите си. – От сърце се даваше и на мене. Когато децата ме виждаха сво-
боден, идеха да играят с мене. Но това не беше продължително, защото аз се 
четях. Бах набутал библиотеката на Д-ра, дето имаше много френски книги, и с 
позволение бях взел някои христоматии в моята стая. Децата обърнаха и това 
на веселие. „Ами знаеш „Ами знаеш ли да четеш френски?“ – „Знам, я“ – „Е, то-
гава почети малко“. Разтворих книгата, падна ми се нещо, мисля, от Ламартин. 
Аз започнах страстно, и с интонация, както Дагоров33 ни учеше да четем. Гос-
пожицата остана смаяна. Хукна веднага към майка си, като викаше: „Майче, 
ела, ела да видиш! Чете като французин!“[.] Това наистина ме развесели и ми 
стана приятно. – И по нататък продължаваха да искат да им чета от френската 
книга. – Мойто козено шапче, какво не го разиграваха и него. То стоеше окаче-
но на един гвоздей в пруста. Когато трябва да изляза за нещо, те го скрият и за-
почва гоненица и търсене по стаите.

Изобщо, макар и в такова положение, в каквото съдбата ме бе поставила, 
няколкото месеца прекарани в Д-р Васил Берон остават между най-щастливи-
те в живота ми.

Но най-важният дял от функциите, които изпълнявах у Д-р Берон, бе 
функцията на лектор. Не помня как започнахме, но вечер Д-ра имаше обичай 
след вечеря да пие кафе (пиеше цяло джезве, ако няма кой да му придружава). 
Когато му донесат кафето, той си тананика нещо, и току ще чуете: „Я да дойде 
Стефан да ни почете малко!“ – Днес тъй – утре тъй, докато се установи всяка 
вечер подир вечеря, четене по два-три вестника, с които разполагахме тогаз. И 
постепенно аудиторията се увеличаваше. Един от редовните посетители беше 
моят случаен откривач, г-н Цани Гинчев, понякога дохождаха сродници – хад-
жи Петкови, Кисимови, – или Г. Смилов и др. Това за мен не беше уморително, 
защото бях привикнал на него още от дома; напротив то ми беше и приятно, 
защото ме пренасяше в ония нещастни, но и щастливи времена, – па тук му е 
мястото да кажем като че е било предназначение и подготовка за дългогодишна 

33 От по-ранните спомени научаваме, че Павел Дагоров е бил учител по френски, ал-
гебра и геометрия в Главното училище „Св. Никола“ в Ст. Загора.
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лекторска кариера. От друга страна за мене то бе извънредно полезно, защото 
ми даваше възможност да се намирам в допир с политиката, не само чрез про-
четеното, но и чрез разискванията, които обикновено последваха, и в които аз 
взимах участие, точно както някога у дома; а освен това ми даваше възможност 
да слушам мнения от такива видни българи.

Друга голяма полза, която имах от това, че живеех у Беронови, беше въз-
можността да практикувам руски език. Не мина дълго, захванаха да разкварти-
руват руски офицери, включително и у моите хазаи. По едно време имаше един 
подполковник от пионерните войски. Дадоха му стая в горния етаж, а войника 
му трябваше да приютим в моята стаичка. Станахме двама. Той беше чисто и 
кротко момче. Понеже самоварчето гореше постоянно, щом подполковникът е 
в къщи, той захвана и мене да угощава с чай. „Пийте сколько угодно“, казваше 
той. Само захар да си имаш своя. Купих си; а като видях, че той пие „на прикус-
ка“, захванах и аз така. И започнахме нескончаеми чаени вечеринки. За какво 
не говорехме: за войската, за България, за турците… След известно време на-
станиха, ако помня добре, началника на IV корпус; Генерал34. Целият му щаб 
дохождаше всеки ден. Столуваха се тук, за това имаше и друг щаб – прислуга: 
[не се чете] слуги, всякакви – от всички народности: един поляк (Андрей); [не 
се чете] беше финландец; имаше и един чер-арапин, от Египет. Заеха цялата 
кухня. Сега мой съквартирант стана финландецът, един много бъбрив човек: 
сутрин щом ме види, че си отворя очите, и захваща да приказва. Толкоз по-до-
бре за мене! Така по тая практична метода – чрез руските войници – аз успях 
да практикувам и да допълня и да доусъвършенствам познанията си по руски 
език.

Да добавя и тази подробност. По руски държах и изпит – успешно – пред 
самия Д-р Берон, който владееше много добре езика. Ето как стана това: Един 
ден пристигна в Търново синът на Великия Княз Николай Николаевич.

Решили търговци да му подадат адрес и Д-ра се ангажирал да го пригот-
ви. Като дойде в къщи, пита ме: „Стефане, знаеш ли да пишеш руски?“ – „Да“ – 
„Безгрешно?“ – „Мисля. Е, ако има случайно някоя грешка, ще я поправите“ – 
„Да видим, ще направим черновка“. И ми издиктува адрес за Вел. Кн. Ник. 
Николаевич – младший. Прегледа черновката и не намери нито една грешка. 
„Сега трябва да се препише хубаво – като за случая, на пергаментова хартия“, 
каза той, остави ми хартията и излезе. Сега трябваше да покажа всичките си 
изкуства и внимателно да препиша адреса, по възможност най-красиво и да 
гледам да не „изпортя“ хартията, защото нямах друга. И започнах на неговата 
висока маса (пюпитър35). Нел – сега пък децата оставяха ли ме? Начегълиха ме: 
„дай да видим, дай да видим какво си написал…!“. Току що бях написал първия 
ред – госпожицата дръпна хартията и се завтече към майка си – в екстаз: „Тип, 
тип, майче! Гледай! Сякаш печатане!“. Весела и приятна беше тази детска сцена, 

34 IV Армейски корпус е ръководен от генерал-лейтенант Павел Зотов.
35 Пюпитър (фр. pupitre) – наклонена поставка за книги, ноти и др. за лесно четене, 

писане, гледане.
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но – как ще свърша? Ние се спогледахме с Госпожата и тя разбра, и успя да при-
бере децата, и ги затвори в детската да не излизат докато аз свърших преписа.

Така се нижеха дните, и приятно и разнообразно. Но по едно време но-
вините започнаха да стават застрашителни. Плевен все още не пада, от друга 
страна турците напреднаха към Елена, а след ден-два се узна, че изненадали 
там русите и влезли в Елена. Цяла паника в Търново. Наредиха да свири военна 
музика на Баждарлък, за да се отвлича населението. Но истината се знаеше, и 
хората захванаха да си стягат „бухчички“, включително и нашите. Аз не съм от 
плашливите. Една сутрин гледам Госпожата се занимава тъкмо с тая работа – 
стяга бухчичка за децата, – съвсем отчаяна, изплашена. Преди аз да ѝ заговоря, 
тя заговори: „Кой знай какво ни чака и нас, Стефане! Ти си патил и знаеш какво 
е. Ако, не дай Боже, стане нужда, надявам се че няма да ни оставиш: се е кураж 
с един мъж повече, ще се погрижиш за туй-онуй, поне за едно от децата… Зна-
еш колко те обичат…“ и идеше почти да се разплаче. – „Зная, зная, Госпожо; не 
е дошло чак до там, и не вярвам да се дойде… От Елена до Търново има много, 
па и не всяки ден стават такива грешки. Успокойте се! До колкото се знае, опас-
ността е вече минала. Та аз не вярвам, че ще стане нужда да бягаме… На всеки 
случай, уверявам ви, че каквото и да стане, аз няма да се отделя от вас!“. Забеля-
зах, че тия думи доста успокоиха обезсърчената Г-жа Берон.

Аз се бях наистина привързал към семейството на Д-р Берон и обичах гос-
пожа Берон като съща майка. Не, не забравях, че имам на света една жива своя 
душа – брат ми Георги. Аз го обикалях често в казармата и му оставях нещо за 
„харчлък“. Но още по ми беше драго, когато той ме посетеше у Беронови. Всич-
ки го посрещаха добре. особено през зимата, когато додеше някоя вечеря, в 
празник, поседяваше повече. И в негова чест слугинята правеше „турска хал-
ва“, или нещо друго. Имаше цял сандък с царевично брашно (наместо гриз) и 
чиста префинена мас колко щеш. Еднаж той разказа, че се похвалил на друга-
ри за халвата, и те го облагосвали и викали: „Къде тоз господ!“. Когато си тръг-
ваше, слугинята му беше приготвила торбичка с брашно и мас, да занесел и на 
другари те си!

При нахлуването на турците в Елена бяха приготвили и търновските оп-
ълченски дружинки. Мислех, че се прощавам вече и с единствения си брат! За 
добра чест, още в Лясковец ги спряха и повърнаха назад.

…

Най после измина и тая тежка зима, която се ознаменува с повторното 
преминаване на Балкана, пленяването на армията на Вейсел паша и редица 
други успехи на русите, които бързо се озоваха в Одрин и Сан-Стефано. Не-
търпеливи бежанци следеха по стъпките русите и от завърнали се старозагор-
ци чувахме вече за картината на пълното опустошение на нашия роден град. И 
на войниците вече даваха по няколкодневни отпуски и Георги успя да получи 
отпуск и замина за Стара Загора и бързо се завърна. Разказа ми с плач за виде-
ното. От нашата къща едва все различавали следите. Донесе ми за спомен една 

Стефан Киров • Спомени



алманах • Ϛвета гора • 2016 433

останка от полуизгорена сребърна лъжичка за сладко, намерена в развалини-
те. Цялото място било разкопано и разорано от злосторници, да търсят имане. 
Също и кладенците били внимателно почистени от бакърени съдове и друго, 
каквото бързобягащите хвърляли където свърнат. Но тия скръбни описания 
бяха най-после подсладени с новината за неописуемо за нас щастие, каквото 
не очаквахме – именно, че се обаждат че са живи хора, които мислихме отдав-
на на онзи свят! Георги ми даде се няколко реда, изписани от сестра ми Анка. 
Пише, че и майка ни, и малкият Киро36 са живи. Намирали за сега в Одрин, в 
един католишки метох. Мъчно беше да си представи човек нашето напреже-
ние, нашата радост!

Сега вече беше моят ред да направя нужното за изгубените и отново на-
мерени наши близки.

Колкото и да ми беше мъчно да се разделя с новите си благодетели, тряб-
ваше да си подам оставката и да замина. Оставката си помня, че мотивирах 
така: На Божия промисъл било угодно да запази живи от Старозагорската ка-
тастрофа майка ми, сестра ми и детето ѝ. Сега те имат нужда от моята помощ. 
Оставката ми не можеше да не бъде приета. Д-рът настояваше да не подавам 
оставка, а да взема само отпуска, и да гледам пак да се завърна: „Какво ще тър-
сиш в изгорял град, доведи тук майка си“. „Ами другите?“ – „И тях ще наста-
ните тук! Ако останеш при мене, човек ще станеш!“, добави той най-после, и 
аз разбрах какво го кара да настоява толкоз да не се разделяме. Той се убедил, 
че аз мога да бъда полезен помагач при печатане трудове, каквито имал наме-
рение да издава. Наистина, той започна след години една пространна Зооло-
гия, от която издаде, доколкото ми е известно, само един № – човекът. Издаде 
и една археологическа студия за Търново. – Как и да е, аз тогаз още не разби-
рах напълно цената на тия работи, а от друга страна моят дълг към моите ново-
възкръснали свои ме беше толкова обладал, че аз не можех и да мисля за нещо 
друго. И така простих се с новите си приятели и с Търново. Богомил дойде чак 
в хана, от дето тръгвах, да ме изпрати. Тръгнах с балканджийски кон за Габро-
во – Шипка. Първата нощ спахме в една селска къща в с. Етера [вероятно ста-
ва дума за Етъра], втората – в Казанлък, третата – в Стара Загора. На тръгва-
не от Етера, водачът ми ме предупреди, че ще бъде по-разумно да останем още 
един ден в Етера, защото времето изглежда на разваляне, но аз не исках да се 
бавим. И като бяхме тъкмо на върха на Балкана, отдето започна да се открива 

36 Поетът Кирил Христов, който е бил на две годинки при опожаряването на Ст. За-
гора,  заедно с майка си и баба си е интерниран принудително в Одрин. Баща му и дядо му 
са убити в къщата им от мародерстващи турци. Майката Ана Христова е била бременна с 
второ дете, което помята по време на интернирането. Стефан Киров описва сестра си като 
чувствително момиче, с афинитет към изкуството. Заболяване на очите ѝ е попречило да 
завърши образованието си, но вкъщи братята ѝ и четат книги и ѝ разказват всичко, нау-
чено в училище. След ужасите, преживени по време на старозагорското клане, и тежкия 
живот в метоха, здравето на Ана е съвсем разклатено. Умира малко след като се събира с 
братята си Георги и Стефан.
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чудесен изглед пред нас, и отдето трябваше да почнем да наваляме надолу по 
една стръмна пътека, отначало захвана да вали сняг, който захващаше да ста-
ва се по-силен и по-силен, докато започна да не се различава нищо пред нас; 
А след малко заплющя един силен вятър, който бързо се превърна в страшна 
буря; изпитах и тая стихия, и зловещия ѝ адски рев, повтарян от всеки околен 
рид. Слязохме от конете, забулихме се с чуловете и опрени един до друг между 
конете, стояхме в трепет около два часа. 

На другия ден всичко беше тихо и спокойно. Тунджанска долина с розови 
градини, но аз бях обладан от впечатленията, които изпитвах през фаталните 
лански дни, особено след като достигнахме моста, по който се отделих сам за 
Мъглиж. Прелестите на прехода, които ми бяха тъй добре известни, ме остави-
ха безчувствен. Какво ли ще има сега да видя в родното „пепелище“! Ето „Баш 
бунар“, ето „Бадемлика“ – тук посрещнахме русите на 10 юли, тук на 19 юли се 
простихме с горящия като някакъв огнен океан роден град. Георги ми беше ка-
зал, че в околностите на града някои крайни къщурки останали незасегнати и 
между тях и къщичката на „наша Рада“. „Наша Рада“ е едно момиче, тъкмо от с. 
Мъглиж, което е прекарало младините си у нас и което е отгледало и нас, всич-
ки деца. Омъжихме я най-подир, две-три години преди катастрофата за един 
земеделец и бяха щастливи. Къщата им беше тъкмо на този, северния край. 
Слязох направо у тях. Тя остана много зарадвана. След като видяла Георгя, каза 
ми, че очаквала скоро да види и мен и ми разказа всичко, което се знаело и при-
казвало за нашите, но те били още в Одрин. Рада ме гощава с каквото може. Те 
и нейните зълви пристигнали навреме и успяли да се снабдят с провизии, ка-
квито турците натрупали доста и след това внезапно избягали. Особено много 
имало петмез (рачел). Всичкото назряло грозде турците обрали и използвали. 
Рада разпореди и да се окъпя у нейните зълви, които се бяха настанили пак в 
запазена крайненска турска къща, дето имало и турска баня.

Ден-два само престоях в града да разглеждам със стиснато сърце поразии-
те на войната и да се видя набързо с някои познати. Убедих се и аз, че на наша-
та къща с мъка се отличават границите и то благодарение на кладенеца с голе-
ми каменни корита и големи камъни за тупане на прани черги и дрехи до него, 
които са неподвижни. Успях да напиша за Доктора едно тъжно писмо, в което 
му описвах впечатленията си, изказвах му горещи благодарности за тяхната 
добрина към мен и не пропуснах да го замоля, в случай че му се отдаде да уз-
нае, че се дават стипендии за бедни ученици, както толкова българи са се учи-
ли в Русия със стипендии, да не ме забравя, за което ще му бъда още по-бла-
годарен и ще се изпълни тогава и неговото желание да стана „човек“ с негово 
съдействие. 

Голямата задача сега пред мене беше – по-скоро в Одрин. Нямаше кой да 
ми даде по-точни сведения. Трябваше сам да отида по-скоро. Понеже нямах 
и много пари, сметнах че вместо да тръгна с железницата от Нова Загора или 
Раднево, печеля разликата до Търново-Сеймен. От друга страна, било от една-
та, или втората, или третата станция, все трябваше да се отиде и до там. Това 
можеше да стане с кола, с кон или апостолски. За кола, кон или катър ми поис-
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каха премного. Наложи се да се върна пеш. Това не ме плашеше. Но щом е пеш, 
можеше да бъде и най-дългият път, а именно до Търново-Сеймен. Така и ре-
ших. И още на другата сутрин, рано-рано, тръгнах на дълга пътя с галоши – по-
меко се ходи и с дълго зимно палто – за всеки случай. Пътят е дълъг, близо 100 
км по право шосе, като пресича необятното Старозагорско поле. Тези села ги 
знаех само по име. По пътя се застигнахме и с други пътници. Някои по-бър-
зи ме задминаваха. Ние с един руснак видяхме, че няма да стигнем до Сеймен 
и останахме да пренощуваме в едно близко село (не помня кое). Най-интерес-
ното в това пътуване беше това, че трупове на турски войници още се срещаха 
по полето неприбрани.

На сутринта преминахме моста на Марица и веднага от станция Търново-
Сеймен тръгнах през Мустафа паша (сегашното Свиленград за Одрин), където 
пристигнах надвечер. Тук вече беше по-интересно и грандиозно. Минаретата 
на Султан Селим и на сума ти други джамии се издигат в мрачината и се виж-
дат отдалеч. Тук се съединяват с Марица двете ѝ посестрими Тунджа и Арда, 
та още при входа на града се минават два великолепни каменни мостове. Може 
да се нощува и на гарата вън от града. Но сдържа ли ме? Аз бързам да прегърна 
нашите и се впущам с бързина в големия град, като мислех, че за 20 – 30 мину-
ти ще съм в метоха. Но не излезе тъй. Смрачи се съвсем, а още дълго се скитах 
из улиците. Знаех само, че игуменката на метоха се казва Малама и че метохът 
е в квартал [не се чете]... табия. По-лесно намерих самата табия (укрепление), 
което стърчи отдалеч и на звездна светлина има изглед вълшебен и страхотен. 
Още след малко скитане и се намерих пред Метоха (трябва да е било вече сред 
нощ). Позвъних еднаж, дваж. Отвори се горе един прозорец и от там се обади 
самата игуменка. Извиних се задето ги безпокоя така посред нощ. Като казах 
кого търся, тя извика от вълнение с един вид радостна изненада. „Ти трябва да 
си Стефан!“. Тя знаеше всичко за нас. Само че моето нетърпение не беше удо-
влетворено. Тя ми разправи, че нашите били прибрани от вуйчо Тодор и се гот-
вели да заминат за Стара Загора. Тя мислеше, че още не са тръгнали, но сега не 
можеше нищо да направи, понеже е късно. „Ще останеш тука да спиш, па утре 
ще ги намериш“ – каза ми тя. Добрата Малама! Колко ме съжаляваше, като че-
теше в очите ми мъката за неочакваното разочарование!. „Ама ти може и да си 
гладен?“. Не скрих, разбира се. Казах ѝ, че откакто е пристигнал влака се скитам 
из Одринските улици. Нагости ме хубаво. Метохът отново заглъхна в тишина. 
Капнал от умора, трябва да съм заспал преди всички.

Сутринта ме събуди звънецът на портата. Закусихме между много раз-
говори. Госпожата ме упъти добре къде да немеря вуйчо Тодора, вероятно и 
нашите[,] и се разделихме с много благодарности от моя страна и благопоже-
лания и благословии от нейна. Аз знаех, че вуйчо Тодор заедно със Сава, голе-
мият син на вуйчо Стефан, още от Габрово бяха се заловили с някакви доставки 
за руските войски и работата им вървяла добре. Те ще да са минали Балкана за-
едно с русите и са се озовали в Одрин между най-първите. Новото управление 
бе установено в помещението на старото турско управление „Паша капусу“. 
Лесно го намерих, понеже е на главната улица и там узнах всичко, което ме ин-
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тересуваше. Намерих и Савата (вуйчо Тодор беше заминал някъде), а майка ми, 
сестра ми и детето ѝ, живи и здрави, заминали за Стара Загора през Нова Заго-
ра. Направихме сметка, че точно в същия ден, в който аз заминах за Сеймен и 
те са пристигнали в Нова Загора. Значи, ако случайно бях тръгнал за Нова За-
гора, щяхме да се срещнем по пътя. Сега вече нямаше защо толкова да бързам. 
Останах още ден-два да поразгледам града, отдолу и от Султан Селим (впечат-
ленията ми послужиха по-късно за „Богданка37“) и заминах през Нова Загора 
за Стара Загора. Лесно намерих къде са настанени нашите. На две-три къщи 
от стария конак (последното място, откъдето напуснахме града с Йончо на 19 
юли 77 г.), стърчаха запазени като по чудо няколко уединени турски къщи. В 
една от тях на 5 – 6 стъпала високо в едноетажна къща намерих най-после май-
ка си, сестра си и Киря. Всеки може да си представи тази сценка на прегръща-
не, целувки и горещи сълзи. Майка ми – престаряла, но все пак доста запазена, 
Анка – болнава, изтъняла, Кирю – по фустичка. Сега започнаха най-мизерните 
дни, които имаше да прекараме, защото бяхме натъпкани в една стая, измаза-
на с пръст вместо под, няколко семейства, а именно – освен нас четворица, още 
леля ми Хаджи Божана с дъщеря си Танка с две деца и главното, че вече тиф се 
развиваше. А всички бяха гладни, голи, без достатъчно постелки и покривки за 
спане на голата пръст.

Моята първа грижа беше, че с парите, с които още разполагах, да накупя 
най-необходимата храна, на първо място един чувал брашно (кабахас), сирене, 
масло, захар и пр. и най-необходимите прибори за готвене и ядене.

Щом като пристигнах в града и отидох в „полицията“, за да узная къде са 
нашите, казаха ми, че ме чакали с нетърпение, защото знаят, че съм разбирал 
от канцеларщина и че съм ангажиран на служба в градския съвет, където за 
председател ще пристигне Хаджи Господин Славов. А засега, още от следващия 
ден ме назначиха временно за чиновник по интизапа38. И понеже нямаше пе-
чатници и печатни удостоверения, сами си фабрикувахме ръчни кочани с раз-
писки, които издавахме. 

В тази щастлива квартира аз прекарах известно време. Разбира се, че вся-
ка сутрин щом станех аз отивах при болните. Доктор Янаки пак продължава-
ше по същия начин да наглежда болните, докато един ден престана да дохожда. 
Чухме, че заболял и умрял. Бог да го прости! Във всеки случай мен ме спаси, 
може би, именно чрез „дулапа“. Аз бях наистина безстрашен. Не само че не 
странях от болните, но и лично помагах при отнасяне на умрелите. Първо се 
помина най-старата между нас – леля Хаджи Божана. Дойде една кола, за да я 
вдигнат. Трябваше аз и коларят да я вдигнем с един чаршаф и пренесем от ста-
ята до колата. След това дъщеря ѝ Тенка и децата се преместиха в друга кварти-
ра. Тенка умря там, пак от болестта. Останаха децата – кръгли сираци. Болестта 
те бяха прекарали още у нас. Останахме сами, слава Богу живи, но сестрата едва 

37 Поемата „Богданка“ е писана по време на учението в „Робер Колеж“ (завършена е 
януари 1882 г.). През 1884 г. е отпечатана като книга в печатница „Знание“, Стара Загора. 

38 Общински налог от продажба на добитък.
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креташе. Всички признаци на туберкулоза бяха вече налице. Всички възможни 
грижи от наша страна и от страна на известния много добър лекар Д-р Хака-
нов, който и след катастрофата остана да служи в Стара Загора, бяха посветени 
на нея. За жалост не можахме да я спасим. Претърпяното беше ударило своя 
фатален печат върху нея и чудното е, че тя можа и толкова да доживее. Като 
останахме сами в квартирата беше по-широко и по-хигиенично. В етажа освен 
нас имаше една по-малка стая, където беше настанено едно семейство от два-
ма души и едно дете. Имаше и обща кухня. По-голямата стая оставаше на наше 
разположение. До нея имаше килер и баня (турска), а вън, до входа на стаята 
на две стъпала, имаше просторен чардак, под покрив. Той беше най-хубавото 
нещо в двора, пак на наше разположение.

Стаята ни, както по-рано споменах нямаше дъсчен под, а пръст, но по ця-
лата една стена към двора, имаше по турски обичай дървен миндерлък за сяда-
не и спане. Върху него именно ние си настанихме три сносни легла и още едно 
подвижно за малкия до майка му, като се стараехме всеки месец да се снабдя-
ваме с нещо потребно за постелка, завивка, чаршафи и пр., за да имаме напъл-
но удобни и чисти легла. Майка ми със сълзи на очи често поменуваше, че бла-
годари на Бога най-много, че подир толкова притеснения е могла отново да си 
почине в удобно и чисто легло.

Това ни бързо съвземане откъм удобство и на широко бе нарушено, за 
щастие не за дълго време. Леля ми от бащина страна (бащина сестра Хаджи 
Радка) със син Хаджи Киро и дъщеря Хаджи Катинка пристигнаха от Румъния 
направо в Стара Загора. Хаджи Киро бе доста възрастен. При катастрофата ус-
пели да изнесат всички пари и скъпоценности, които използвали за занаята си: 
продажба на плодове, който навсякъде върви. Те имаха доста багаж – дрехи за 
носене, за спане и покъщнина и понеже беше и доста топло, предпочетоха да се 
настанят за кратко време в чардака. Така щото те съвсем не ни пречеха и скоро 
успяха да намерят постоянна квартира, където се и нанесоха.

Друго след това нарушение на еднообразния живот, който водихме по 
това време беше приятното посрещане на братя ми Георгя. Аз знаех от по-ра-
но, от едно писмо от Савата (вуйчов Стефанов), установени с вуйчо Тодора 
като доставчици на хляб на руската войска в Габрово, че Георги бил малко бо-
лен в болница в с. Лясковец и щом оздравее ще бъде уволнен и ще тръгне за 
Стара Загора. А то било съвсем сериозна работа. Подир моето заминаване, още 
в студените месеци, Георги са разболял също от тиф. Бил оставен на лекуване 
във военната болница в Лясковец. Какъв е бил надзора в тази болница не мога 
да разбера. Тъкмо в кризата, в момент на лудост, една вечер той се измъква от 
болницата и се озовал вън на свобода. Пред болницата имало някаква чешма, 
където водата течала и замръзвала на пластове. Пред тази чешма се озовал и 
болният и захванал да се мие и облива с вода. В късо време и той се покрил с 
ледени пластове и сутринта го намерили цял вледен труп. Едва го съживили. 
След дълго лекуване започнал да ходи с патерици. С такива се яви и у нас – цял 
инвалид. Понеже пода на стаята беше от пръст, тук-таме с малки камъчета, ко-
гато стъпеше на някое камъче подскачаше от болка. 
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П. Р. Славейков 
190 години от рождението му
Георги Кокеров

БАЩА НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ
Един поглед върху политическата дейност на Петко Славейков

Петко Рачов Славейков е известен наш 
интелектуалец, който се различава от ос-
таналите възрожденци и от своите съвре-
менници. Поет, писател, журналист, публи-
цист, общественик, народопсихолог – това 
е Петко Славейков след учителството. Жи-
вотът му е низ от събития, стъпала към 
благородството и съвършенството, изпъл-
ващи живота му. Във всяка своя дейност се 
проявява като българин, човек и гражда-
нин. И това са стъпала от службата на Пе-
тко Славейков на България като политик 
и държавник. Уверено може да се каже, че 
българската демокрация започва от него и неговата дейност до Освобожде-
нието и след това. Като че ли либерализмът на новоосвободена България за-
почва от дейността му в Учредителното събрание и в следващите Народни съ-
брания. Заглавието не е славословене, а утвърждаване на един живот в служба 
на България, на доброто, на една истина. Действително българската демокра-
ция започва от Дядо Славейков. Всички наши политици, „строители на съвре-
менна България“, се учат от него на демокрация, преданост и вярна служба на 
България. 

Личността на Петко Славейков се формира и развива ускорено, различ-
но от подобни процеси в други страни и народи. Тя е представителна за по-
литическото и духовното развитие на българския народ през Възраждането. 
Биографията на Славейков е представителна и за силата и потенциала на бъл-
гарския национален дух в условията на Османската империя. Формиращата 
се българска нация търси простор и възможности за обществена изява и 
реализация. Бързото му интелектуално и културно развитие го довеждат до 
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идеите на демократизма и разумния умерен радикализъм. Това не само е на-
ложено от условията на Империята, но и от политическите реалности. Бъл-
гарското Възраждане трябва да преодолява не само религиозния фанатизъм 
на ислямистите, но и враждебността на православна Русия. Идеите на Сла-
вейков и неговия умерен радикализъм създават почвата за либерализма в по-
литическата и културната дейност на българите. Дейността на Славейков съ-
бужда българите за обществена активност и катализира техните корпоративни 
способности. В църковните борби и в други обществени действия българите 
се проявяват като дружни и последователни1. Благодарение на неговата дей-
ност те разбират кои са приятели и кои врагове на българския национализъм и 
стремежа на българския народ към национална самостоятелност. 

Либерализмът като жизнена позиция и политически действия винаги е 
резултатен. Обществената практика показва, че с либерални действия се по-
стигат желаните резултати. Заедно с това се обогатяват духовно нациите и се 
развива тяхната култура. Това се проявява в стопанското развитие и икономи-
ческото обогатяване на народа. Благодарение на либерализма в съзнанието на 
българите набират сили и започват да се обръщат към християнските ценнос-
ти, които след това намират реализация в демократизма, който започва да се 
налага в обществената практика. Присъщ, вроден на човека е стремежът към 
красотата и доброто и той се проявява независимо от образованието и кул-
турата; намира своя израз в демокрацията и нейните форми в обществената 
дейност. Така човекът е подготвен за демокрацията. Затова дейността на Сла-
вейков за просвещение и активиране на обществената дейност на българите 
постига резултати достатъчно бързо. Трябва да се добави и факта, че в случая 
се осъществява и триединството на време, място и действие. Българският на-
род е подготвен, узрял за просвещение, култура и демокрация.

Обществената активност се проявява отначало локално, в рамките на 
селището при избори на обществени длъжности. Българите разбират, че от 
мнението и гласа на всеки зависи управлението на обществените дела. Така 
обществената дейност в селището става школа за демокрация, на която не дос-
тигат знания и култура. В обществената дейност българите виждат в действие 
реализацията на Христовите идеи, осъзнават силата на мнението и волята на 
всеки в името на благото на всички хора от енорията, от селището. Общест-
вените институти – църква, училище, читалище се управляват от народа чрез 
пряко обсъждане на дейността и избор на настоятелство.

Съвременното училище и читалищата добавят в дейността на българския 
народ знания и култура2. С развитието и усъвършенстването на училищата 

1 След извоюване на църковна независимост голяма част от българския народ разби-
ра, че Русия не е безкористен приятел на българския народ. Пълното отрезвяване настъп-
ва в свободна България по време на Регентството.

2 За формално начало на Българското възраждане се смята „История славноболгар-
ская“. Истинското просвещение и културен възход на българите започват след създаване-
то на съвременно взаимно училище в Габрово (1835).
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учителите заемат лидерски позиции в читалищата и обществото3. Авторите-
тът и обществената значимост на училището и читалището нараства и учите-
лите стават уважавани хора. Развитието на образователната система повишава 
културата на българите и резултатите от обществената дейност.

По своеобразен начин се формира, развива и укрепва демократизмът на 
Петко Славейков. Това се отнася и за другите наши политици и интелектуалци, 
„строители на съвременна България“. Константин Стоилов, Иван Евстр. Гешов, 
д-р Васил Радославов и др. получават образование в престижни европейски 
университети и техният мироглед, политически схващания се формират в ус-
ловията на европейската демокрация и силно влияние на идеите на Френската 
революция и революциите в Европа от 1848–1849 г. Мирогледът и демократиз-
мът на Славейков се създават и оформят в условията на Османската империя. 
Те са продукт на неговите интелект и култура, създадени и развивани в специ-
фични условия. По свой път Петко Славейков овладява идеите на демокрация-
та и хуманизма и те стават негово оръжие в службата му на българския народ. 
Той има европейски разбирания за демокрацията и човешките ценности. Въ-
преки че през целия си живот се прекланя пред Русия, не взема от нея нищо съ-
ществено. То няма и какво да вземе от тази „тюрма на народите“4.

В зората на своето професионално израстване и формиране като общест-
веник и демократ българите са затънали в тъмнина и невежество. През 1846 г. 
Неофит Бозвели, „един само буден сред толкова спящи“, описва така българи-
те: „Те уста имат, език нямат, очи имат, но не виждат, уши имат, но не слушат, 
теглят повече от скотовете и защо – не смеят да питат, стоят просълзени гор-
ките, гледат нечувствени и умаени като гъски, ходят в темна мъгла...“5 Хората 
са затворени в себе си и обръщат малко внимание на обществените дела, камо 
ли да мислят или действат за някакви изменения6. Това състояние на българи-
те определя техния робски манталитет и жалко съществуване. Неграмотните 
и оскотяли хора нямат възможност да научат нещо ново, прогресът е непознат 
и чужд за тях. Причината за това състояние на народа е липсата на просвета и 
култура. Грамотните хора са рядкост и знанията им са примитивни и ограни-
чени. Съществуващите килийни училища дават на учениците елементарна гра-
мотност, която няма съществено значение за културата и обществената дей-
ност на хората.

3 Ръководители и организатори на читалищата са учители. В революционните коми-
тети, създавани от Левски членове и ръководители са учители. Предателят на Васил Лев-
ски Иван Лилов Фурнаджиев е учител в Тетевен.

4 Думи на болшевишкия водач В. И. Улянов-Бланк-Ленин.
5 В началото на мисълта на Неофит Бозвели има перифраза на „Прикованият Проме-

тей“ на Есхил „Те бяха със очи, ала не виждаха,с уши, ала не чуваха. И цял живот, подобни 
на видения, прекарваха в мъгла и мрак“. Това говори за широката култура на нашия въз-
рожденец.

6 15 години след укора на Бозвели Левски се врича на същия този народ и след още 15 
години „умаените“ българи удивяват Европа със саможертвата си от април 1876 г. 
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По това време, в тези условия започва обществената и трудова дейност 
на Петко Славейков. Нравствено-философската основа на живота и дейността 
му е православието. От живота и делата на Христос взема пример, черпи мъд-
рост, духовна сила и физическо търпение за да понесе трудностите и реализи-
ра в практиката своите идеи за служба на българския народ, на хуманизма и 
доброто. Рано разбира своята мисия, призвание и обществени задачи. Служи 
им „вярно, примерно“, всеотдайно през целия си живот. Приема длъжността си 
честно и искрено, с разбиране, че само просвещението и културата ще поведат 
българите по пътя към истината, доброто, красотата и съвършенството. 

В условията на деспотичната военно-полицейска държава съществува са-
моуправление на българите в религиозната община. Общината е една българ-
ска национална организация с определени демократически инструменти: сво-
бодно обсъждане, вземане на решение с мнозинство на гласовете, контрол на 
финансовите разходи. Заемането на изборни длъжности в селищата по онова 
време е белег за култура, професионални способности, лично достойнство и 
обществен авторитет. Така всички членове на общината участват в изборите 
и вземат решения и избират или утвърждават учителите. Българската духов-
на община може да се разглежда като своеобразна школа за демокрация. Обра-
зованието и културата засилват ефективността на общинската дейност, което 
укрепва корпоративността на българите като членове на общината. По-къс-
но това съществено засилва националното единство на Свободна България. 
В своята ценностна система българите поставят любовта към Отечеството на 
първо място, преди семейството7.

В тъмнината на робството проблясват искрите на истината и демокраци-
ята. Те са предизвикани повече от идеите на православието и общочовешкия 
морал. Желанието за свобода и своя държавност предизвикват необходимост 
от образование и култура. Започналото национално Възраждане активира 
творческия потенциал на българския народ. Така се появява нуждата от зна-
ния, които изискват скъсване с килийните училища. 

Българското Възраждане започва много по-късно от Възраждането на 
Гърция и Сърбия. Причината за това е липсата на център на българското пра-
вославие, който да обединява духовно българите. Охридската архиепископия 
е унищожена през 1767 г. по настояване на Цариградския гръцки патриарх8. 
Последен архиепископ е Арсений Втори. Запазени са Цариградската патриар-
шия и Ипекската архиепископия, които осигуряват приемственост с унищоже-
ната от османлиите държавност на Гърция и Сърбия. Охридската архиепис-
копия е последният институт на Втората Българска държава. Така се прекъсва 
паметта за Втората Българска държава, а заедно с нея и родовата памет. Ари-
стокрацията е унищожена от поробителите. Времето покрива със забрава слав-
ното минало.

7 В своето предсмъртно писмо Христо Ботев пише на жена си: „Знай, че после Оте-
чеството най-много обичам тебе“.

8 Не е изяснено участието на Русия в тази история.
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Твърде млад (на 16 години) Славейков става учител и се сблъсква с бъл-
гарската общинска власт. В себе си носи определен демократизъм, наследен от 
баща му – търновски занаятчия, активен член на търновския казанджийски 
еснаф: младостта и ентусиазмът го правят твърд, активен и действен борец за 
правдата, образованието, културата. Младостта, образованието и културата 
му дават сили, вяра и енергия за да устои на преследванията и изпитанията, на 
които е подложен.

Започва учителството в сложно и преходно време. Килийните училища 
са показали своята несъстоятелност. Новите условия искат и нови хора, нови 
учители. Фактът, че българите вече търсят нови учители показва, че те чувст-
ват необходимостта от ново, съвременно училище. В селата все още са силни 
позициите на старите и неуки, некултурни хора, които наемат учител както се 
наема селски пастир. Дори смятат пастира за по-важен от учителя. Това до-
бре се проявява при наемането на младия Славейков за учител в с. Михалци. 
Мнението на „силните и авторитетни“ селяни, членове на Общото събрание, 
цени повече пастирите от учителя. И това е по времето (1843 г.), когато Европа 
започва да се тресе от идеите на революциите от 1848 – 1849 г. От такава база 
започват учителската кариера и обществената дейност на младия човек. След 
20 години синовете на тези селяни и учениците на Славейков вече са заявили 
волята си за свобода и демокрация9. Това представя характера и душевността 
на българите, бързината на общественото развитие, силата и могъществото на 
българския дух. 

В просветно и културно отношение българите са изостанали с десетки го-
дини от европейските народи. Дългият път на духовно и културно развитие 
българите извървяват за 30-тина години. Други народи извървяват такъв път 
за столетия. В края на 19-ти век българските студенти са отличници и гордост-
та на европейските университети. Тези младежи се завръщат в свободното си 
отечество и заемат места в държавната администрация, в икономиката и про-
свещението. Те носят не само идеите на демокрацията, но и съвременните тех-
ника и технологии, съвременните средства и методи за управление на иконо-
миката и обществото10. 

Учителството за младия Славейков е школа за демокрация и гражданско 
поведение. Като учител е близо до селяните, опознава ги като хора, личности. 
Той учи не само своите ученици, но и техните родители. Внимателно и корект-
но се бори с ретроградните подражания и вредни навици. С това не само и 
не толкова облагородява хората, но развива техните корпоративни чувства и 
положителни качества, особено необходими за демокрацията. В тези години 
си навлича омразата и преследването на търновския владика-фанариот Нео-

9 Ученици на Славейков са четници в четата на Поп Харитон и Бачо Киро през 1876 г.
10 Благодарение на тези българи младата Българска държава бързо заема достойно 

място сред европейските народи. Сред тях са д-р Константин Стоилов, Иван Евстр. Гешов, 
д-р Васил Радославов, Симеон Радев, проф. Александър Балабанов и др. В началото на 
миналия век България е с най-силна икономика в Югоизточна Европа.
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фит. Това определя и отношението на някои чорбаджии към младия учител. 
На младия Славейков не е никак лесно. Принуден е да работи и се утвържда-
ва в условията на предварително отричане на всичко добро, положително. В 
тези години и тежките условия Славейков оцелява благодарение на здравите и 
силни човешки качества, запазени в голяма част от българските чорбаджии и 
на обикновените хора11. Помагат му също неговите постоянно обогатяващи се 
знания, развиващ се интелект и разширяваща се култура. 

В своята просветна и културна дейност младият Славейков се опира на 
здравите народни сили, стоящи на традициите и доброто на българския на-
роден дух. Българите са собственици на земята, която обработват, и това им 
дава сили и увереност. Икономическата свобода прави българите самостоя-
телни при вземането на решения в личния живот и при управлението на об-
ществените дела. Така се укрепва вярата им в силите на традициите и волята 
на обществените институции на самоуправлението в условията на Османската 
империя. Именно консерватизмът в нашето общество запазва българското на-
родностно самосъзнание и създава условия за появяването и укрепването на 
нацията по време на националното Възраждане. 

Преследването на висшия клир калява младия учител и укрепва волята му 
в борбата за справедливост. Първия период на учителстването му (1843 – 1864) 
е белязан с постоянни трудности и несгоди, които не разколебават Славейков, 
а укрепват и каляват неговото гражданско поведение. Във всички места, къде-
то е учител, Славейков е в кипежа на обществения живот, свързан с най-буд-
ните, млади и енергични българи, авангарда на българската нация. Младите и 
будни българи са осъзнали своята обществена същност и национални задачи. 
Съвсем естествена е борбата за църковна свобода и културна автономия. Цър-
ковната свобода създава условия за развитие и укрепване на националното са-
мосъзнание. Тя означава признаване на българите в Османската империя 

Преди църковната свобода се развива движението за просвета и култура 
на българите. Образователната система е в ръцете на общините и те организи-
рат самостоятелни училища във всяко селище. Училището е атрибут на ико-
номическото развитие и авторитета на селището. В тези условия образование-
то и културата на селището и на неговите жители се определят от интелекта и 
културата на учителите. Те определят съдържанието на учебните програми и 
обема от знания, които дават на учениците. Училището и учителите създават 

11 Учителството на връстника и съвременника на Славейков Христо Г. Данов 
(1828 – 1911) преминава в много по-добри условия. Когато наемат Данов за учител в Перу-
щица (1850), някои перущенци добавят към заплатата свои средства, за да го задържат за 
учител в селото. Остава учител в Перущица до 1853 г. Като учител премахва много оста-
рели навици, които пречат на българщината. Например отучва перущенци да си бръснат 
главите и да носят плитка (чумбас), остатък от древни прабългарски обичаи. Много от 
учениците на Данов са активни участници в Априлското въстание. Един от тях е известни-
ят след Освобождението общественик и църковен деятел Архимандрит Теофилакт (Хаджи 
Георги Митев Хаджитилев) (15.01.1843, Перушица – 30.10.1912, София).
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основата на бъдещата българска национална държава, на българското нацио-
нално-освободително движение12. Славейков тръгва към демокрацията чрез 
просвещение. Литературата донася в Османската империя идеите на Френс-
ката революция и европейските демократически идеи. Той приема просвеще-
нието и културата като инструменти, стъпала към демокрацията, прогреса и 
съвършенството. „Славяноболгарское детоводство“ на Неофит Бозвели въз-
бужда неговото родолюбие и жертвоготовност в името на народното дело. В 
характера на младия човек се появяват нови черти, които се проявяват в не-
говата обществена дейност. Той вече не е само и не толкова учител. Вече е об-
щественик, отличава се от хората в селищата, където е учител. Това прави впе-
чатление и му спечелва авторитет и уважение. Вижда се, че учителят работи и 
се грижи за „народните работи“.

Учителската професия позволява на Дядо Славейков да вникне в душата 
на българите и опознае народопсихологията. Това е особено ценно в бъдеща-
та негова обществено-политическа дейност. Заедно с това се запознава в под-
робности с бита, езика и обичаите – все неща, разкриващи и представящи бъл-
гарската душевност и особеностите на българския национален дух. Уверено 
може да се каже, че в най-ранна възраст Славейков има възпитание, определе-
ни предварителни знания, които са особено ценни в изследването на душев-
ността и събирането на народни умотворения. Като че ли той е първият, който 
целенасочено се заема с изследване на народопсихологията и със събирането 
на народни мъдрости13. 

В бъдеще Славейков става един от „строителите на съвременна България“. 
Нещо повече. Той учи и възпитава много от тези строители. Уверено може да 
се твърди, че училището, просвещението са основа на демокрацията. Благода-
рение на новото, съвременно училище се развива и укрепва българския народ 
в условията на деспотичната Османска империя. 

В началото на своя жизнен път и обществена дейност е подложен на оби-
ди, оскърбления, преследвания, арести. Това са все инструменти, с които об-
ществото и държавата насилват различните и се стараят да ги направят ед-
накви  – еднакво смирени и послушни („Преклонена глава сабя не я сече“). 
Точно смирението и еднаквостта спират прогреса и не позволяват развитие-
то на общественото съзнание. Славейков и други учители като него разбиват 
старите ретроградни разбирания на българите, налагани от чорбаджиите. 
Благодарение на новите идеи започва преобразяването на българското обще-
ство. Учителите като носители на знания и култура разтърсват българите и 
ги изваждат от състоянието на летаргия и незаинтересованост. Дейността на 

12 Голяма част от българските революционери са учители и активни дейци на чита-
лищното дело. 

13 Найден Геров (1823 – 1900) започва работата си по създаването на Речника на 
българския език по-късно. Предполага се, че изпитва влияние на руския изследовател 
Влад. Ив. Даль (1801 – 1872), автор на „Словарь живого великорусского языка“ (в 4 т., изд. 
1863 – 1866). Даль започва работата по своя Речник през 1821 г.
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младите учители, овладяли взаимоучителната метода, започва да изменя бъл-
гарските училища. Съвсем естествено младият Славейков става лидер в селата, 
където е учител. Естествената култура на селяните ги кара да го приемат и при-
знаят за член на селската общност.

Като учител Славейков дава грамотност, знания и култура на ученици-
те си. Заедно с учениците учи, образова, възпитава техните родители и близ-
ки. Самото присъствие на учителя в селището действа благотворно върху ду-
шевността на българите и обществения ред. Селищата със светски училища и 
съвременни учители са авторитетни и печелят възхищението на съседите си 
от околните села. Знанията и просветата винаги са носители на прогреса, на 
доброто14. Така Славейков е и учител по демокрация. В неговата дейност на 
първо място е личният пример – в училището, в читалището, в обществото. С 
това привлича хората и прокарва идеите на доброто, на демокрацията, хумани-
зма и прогреса. Природният интелект и широката и постоянно обогатяваща се 
обща култура позволяват на Славейков да прави свои тълкувания на народни-
те мъдрости, различни от общоприетите. Така по своеобразен начин прокарва 
идеите на новото, на стремежа към свобода и създаване на българска държава. 
Той извежда идеите на демокрацията от народните традиции, от непреходните 
ценности на българите, пренасяни с народните песни и мъдрости. 

В годините, когато започва учителството и през цялото учителстване, иде-
ята за свобода на българите съществува още в латентна форма. Преди Крим-
ската война (1853 – 1856) малко са българите, работещи за тази идея15. Педаго-
гическата дейност на младия Славейков се определя от някои изследователи 
като просветителска. Формално това е така, защото е учител и основното му 
внимание, сили, енергия, старание са насочени в училището и в просветната 
дейност въобще. Заедно с просвещението дава на любознателните селяни кул-
тура и идеите на демокрацията. Културата, с която запознава селяните, съдър-
жа общочовешки знания и ценности и конкретна грамотност със знания за зе-
меделие, животновъдство, хигиена и ежедневните потребности. Той разбира 
просвещението като инструмент на демокрацията и това е съдържание на це-
лия му живот. Преди него в българското Възраждане няма друг интелектуалец 
с толкова съществен принос в проповядването на демокрация. Малко са въз-
рожденците, които разбират просвещението като инструмент на либералната 
демокрация, но преди всички е Славейков със своите вестници, публицистика 
и литературна дейност.

Славейков е с революционни идеи и по призвание, и по рождение. Не-
говият баща е един от неразкритите участници във Велчовата завера (1835). 

14 Много политици, интелектуалци и общественици на съвременна България започ-
ват трудовата си кариера и обществена дейност като учители. Такива са д-р Васил Радосла-
вов, проф. Александър Балабанов, проф. Петър Мутафчиев и др.

15 Константин Фотинов започва издаването на списание „Любословие“ в Смирна 
(Измир) през 1844 г., Иван Богоров издава първия български вестник „Български орел“ 
през 1846 г. в Лайпциг.
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Твърди се, че бащата на Славейков, Рачо Казанджията, известно време е бил 
хайдутин16. В зората на своята обществено-политическа дейност (преди Крим-
ската война) изказването на революционни идеи не е така лесно и безопас-
но. Българите в Османската империя са покорна и послушна рая. Всяко сво-
бодомислие се преследва и наказва жестоко. Въпреки това през 40-те години 
на 19. век в Европа се чувства духът на наближаващата революция от 1848–
1849 г. Натрупаното обществено напрежение се проявява във всички области 
на обществения живот. То е толкова силно, че управниците са безсилни да се 
справят с настъплението на прогреса и стремежа на народите към хармония и 
съвършенство. Това прониква и в Османската империя, макар че тя е твърде 
изостанала от европейските държави.

Тътените на революцията от 1848 – 1849 г. събуждат идеите за национал-
но самоопределение на българите. Силно се проявяват демократическите идеи 
сред българското население на империята. Започва националното осъзнава-
не на българите. Проявява се в развитието на образованието, търговията, за-
наятите, културата. Икономическият възход се нуждае от образовани хора с 
широка култура. По наше мнение, това е една от причините за „демографския 
бум“ сред българите, настъпил в средата на 19. век. 

Допирът с народната мъдрост и общуването с народа подхранват и под-
държат стремежа на младия Славейков към опознаването и овладяването на 
българския национален дух, носен от селяните на селата в Търновската епар-
хия. Близостта с народа го прави жизнен и силен, истински. И това е през це-
лия съзнателен живот на Петко Славейков. Силите на народа му дават твър-
дост и увереност, вяра в постигането на крайната цел – свободна и независима 
Българска държава. Славейков събира и отразява духа на времето. Неговите 
действия са силни и уверени, защото са справедливи и благородни, служат на 
доброто, на правдата.

Без съмнение сериозно влияние върху формирането на гражданското съз-
нание и демократическите разбирания на младия Славейков има „Историята“ 
на Св. Паисий Хилендарски. Тази велика книга-библия на българщината и на 
национализма му помага да открие своето обществено задължение и да наме-
ри мястото в собствения си живот и в живота на България. Осъзнаването на 
обществената си същност и задължения отърсва Славейков от някои религи-
озни увлечения. 

Създаването на демократическия мироглед е естествен процес и не много 
лесен. Това става с формирането на литературните интереси и култура. С нат-
рупването на знания и култура се обогатяват и разширяват схващанията на 
Славейков за обществото и държавата. Жаждата за знания подхранва и раз-
вива желанието му за четене, самообразоване. Това е важно и полезно не само 
за учителската му дейност, но и за неговите политически схващания17. Книги-

16 Топалов, Кирил. Възрожденци, УИ „Св. Климент Охридски“, 1999, с. 241.
17 Славейков няма достъп до библиотеки, литературни издания и периодика. По това 

време изборът на литература не е особено богат – „Неделник“ на Софроний Врачански“, 
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те и контактите с по-будните хора заедно с литературата развиват културата 
на Славейков и неговите демократически разбирания. Любовта към доброто 
и хармонията в човешките отношения мотивират действията и живота му по 
пътя на България. Изминава пътя от учител до виден общественик и държав-
ник, един от „строителите на съврeменна България“, министър и председател 
на Народното събрание.

Важно място във формирането на Славейков като общественик и демо-
крат заема запознаването му с произведенията на Неофит Бозвели в библи-
отеката на училището в Свищов. От Бозвели взема духа на национализма и 
борбата срещу фанариотите, за самостоятелност и утвърждаване на българите 
като нация в Османската империя. Много преди Освобождението той осъзна-
ва своята мисия и роля в националното събуждане на българския народ. Тряб-
ва да бъде разсеяна тъмата на невежеството, което държи българите в духовно 
и политическо робство. Само просвещението ще освети пътя на българския 
народ към свобода и съвършенство. Затова толкова силно работи за усъвър-
шенстване на българските училища. След 1856 г. в тази дейност се включват и 
читалищата – една чисто българска културна институция, оригинална и само-
битна. Образованите хора търсят възможности за разширяване на знанията и 
обогатяване на културата. Това им позволява да осъзнаят своята обществена 
същност и засилва позициите им в обществото. На първо място в просвеще-
нието Дядо Славейков поставя училището. След години започва да работи за 
създаване на българска гимназия в Цариград18. Този проект не се осъществява..

Благодарение на факта, че извежда демокрацията от християнските цен-
ности, то демократичните разбирания и мироглед стават морални норми. Бъл-
гарите разбират идеите на демокрацията и хуманизма и безрезервно ги включ-
ват в обществената практика. Така отслабват и се изолират от обществената 
практика враждебните на българския национализъм идеи и практики. Не че 
се премахват напълно, но отслабват толкова, че общественото им присъствие е 
нищожно и безсилно. Славейков продължава делото на Свети Паисий Хилен-
дарски и Неофит Бозвели, разпалва огъня на национализма и родолюбието. 
Този огън стопля душите и сърцата на българите. Българският национализъм 
се формира и развива в условията на Османската империя и заедно с идеите на 
демокрацията. Така национализмът става елемент и инструмент на демокраци-
ята. Демокрацията е национална, национализмът е демократически. Борбата за 
църковна самостоятелност става част от борбата за демокрация. 

Демократичните идеи на Славейков са продължение на идеите на револю-
ционните движения в Европа от 1848 – 1849 г. Революцията налага в обществе-

„Житие святого Алексия, человека божия“ на Константин Огнянович, „Рибен буквар“ на 
д-р Петър Берон, „Цветообрание“ на Анастас Кипиловски, „Кратка свещена история“ на 
Василий Ненович.

18 В средата на 19. век Цариград е най-големия български град. В него живеят над 50 
000 (по някои сведения 80 000) българи. По това време д-р Иван Богоров работи за създа-
ването на Български университет в Цариград.
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ната практика либералната демокрация и утвърждава нациите. Отношенията 
между народите се строят върху взаимното уважение на националните цен-
ности и самоопределението на народите. Основата на либералната демокрация 
е построена върху всеобщото пряко избирателно право. По това време тези 
идеи са прогресивни и не са реализирани в балканските държави, получили ав-
тономия. Българите имат това предимство, че са собственици на земята, която 
обработват. Това създава икономическата основа на зараждащата се либерална 
демокрация. Тази демокрация се гради върху собствеността, която прави чо-
века свободен и заедно с това отговорен за своите действия в обществото. Това 
активира творческата активност на българите и повишава обществената отго-
ворност. Така либералните идеи, проповядвани от Славейков, чертаят бъдеще-
то и утвърждават демократизма в започващото българско национално-освобо-
дително движение.

Църковната борба започва на 4.04.1861 г. с ярко радикално действие на 
Иларион Макариополски, когато на Великденската служба не произнася име-
то на Вселенския патриарх. След това борбата се разгаря и изостря, но прие-
ма либерална насока. Това в голяма степен става благодарение на дейността 
и вестниците на Славейков. Либералната идея е по-близка до българите и до 
православието. Благодарение на либерализма църковната борба е успешна19. 
След 4.04.1861 г. българите вече са други. Вече е пламнал и се разгаря огънят на 
националното осъзнаване, на българщината. Този огън тръгва от Цариград и 
скоро обхваща териториите, населени с българи. Един от разпространителите, 
най-силният, е Славейков с неговите вестници, просветна и културна дейност.

Уверено може да се твърди, че Славейков е първият общественик, който 
започва да разпространява идеите на либералната демокрация чрез вестници 
в Османската империя. Той стига до демокрацията в процеса на своето профе-
сионално израстване и интелектуално развитие. Стремежът му към знания и 
съвършенство естествено го довежда до демокрацията като инструмент за об-
лагородяване на обществото. Демокрацията носи на българите доброто на на-
родите от Европа и ги приобщава към прогресивното семейство на демокра-
тична Европа. 

Славейков е активен и обществено ангажиран в Цариград. Включва се в 
борбите срещу фанариотите за автокефална Българска православна църква. 
Особено важно е това като част от национално-освободителните борби. По 
това време неговите приятели и почитатели започват уважително да го наричат 
Дядо Славейков – израз на всенародната любов и уважение към него за него-
вия алтруизъм и себеотдаване на народните дела. В борбата за самостоятелна 
църква Дядо Славейков е твърд и последователен националист. Включва се в 
черковните борби в заключителния етап след 1860 г. Проявява се като безком-
промисен и се нарежда сред най-радикално настроени участници. Неговите 
вестници „Гайда“ и „Македония“ имат силно влияние сред народа и спечелват 

19 Като че ли извоюването на Българска Екзархия е единственият успех на либерал-
ните борби.
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за църковната борба все повече българи. Вестниците му привличат и внима-
нието на европейските дипломати в Цариград. Цялото движение е национа-
листическо и като цел, и като съдържание. Само любовта към българското и 
предаността на християнството са условие за успеха.

Алтруизмът и себеотдаването в църковните борби и другите народни дела 
се приемат и от другите участници в борбите. Дядо Славейков приема работата 
си на учител и просветител като мисия. Живее и работи с предаността на апос-
тол и затова дейността му е успешна. 

Във вестниците си заедно с идеята за независима Българска православ-
на църква представя на българите истината. Всички да знаят, че не трябва да 
се чака помощ от вън. Никой няма да помогне на българите. Спасението, раз-
витието, величието на българската нация е в ръцете на българския народ. 
Църковната независимост ще дойде само след твърда и настойчива борба на 
българите с мирни средства. Българската православна църква представлява 
българския народ не само в Османската империя, но и пред Европа и света. 
Така се утвърждава българската нация и българите престават да бъдат „рая“ 
сред поданиците на султана. Така се ограничават имперските стремежи на Ру-
сия за завладяване на българските земи и включването им в състава на Руската 
империя като „Задунайски (заддунавски) територии“. Уверено може да се твър-
ди, че борбата за църковна независимост ограничава, слага сериозна пречка 
пред руската политика за завладяване на земите от Османската империя, насе-
лени с българи.

Църковните борби бележат подем на българското Възраждане и общест-
вената активност на нацията. В тези условия особено важна е ролята на „бяло-
то“ духовенство. Тази категория духовници са много и са най-близо до народа. 
Те изпълняват своята длъжност в тясно сътрудничество с народа, с неговите 
тъги и радости. Енорийските свещеници и скромните калугери от манастири-
те носят Божието слово до всички българи – чорбаджии, интелигенция, селя-
ни. Тези духовници са призвани и длъжни активно да участват в обществения 
живот. Те са по-близо до миряните, отколкото до клира. Те прилагат, спазват 
строгите догми на канона и в същото време са пред очите на паството си. Тези 
българи възпитават не само и не толкова със знания и култура, колкото с ли-
чен пример и живо слово. 

Славейков изразява недоволството си от поведението на някои низши 
духовници, които са посветени за служба на църквата и паството Със своя-
та небрежност и формално отношение към задълженията си те са „безучастни 
в светия подвиг на народното образование“. С това вредят на просвещението 
на народа и възпитанието му в служене на доброто съгласно повелите на пра-
вославието. Това пречи на възпитанието на народа в духа на демокрацията и 
утвърждаването на прогреса. Особено важна е позицията на духовенството в 
условията на съборното начало в управлението на църковните дела след създа-
ването на Екзархията. Ако духовниците не осъзнаят своята обществена функ-
ция и длъжности пред миряните, може да се опорочи и компрометира събор-
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ното начало. Това тревожи Славейков в хода на църковната борба. Неговите 
идеи намират широка подкрепа сред народа и енорийските свещеници, което 
благотворно влияе на уреждането на Екзархията от Църковно-народния събор.

Църковната борба завършва успешно с издаването на Султанския фер-
ман от 27.02.1870 г. Петко Славейков е член на Църковно-народния събор, кой-
то учредява Българската Екзархия (23.01.1871) и избира Български Екзарх. Той 
е активен и много действен член на Събора. Позицията му е клирът да се за-
нимава с каноничните въпроси. Светските въпроси да се решават от събора20. 
Защитава твърдо и неотстъпно демокрацията в създаваната Българска право-
славна църква. Настоява за силна роля на светското начало в управлението на 
църковните дела. Създаването на Екзархията и организацията на Българската 
православна църква го разочароват. Църковната структура не отговаря на не-
говите разбирания за демокрация и участие на народа в управлението на църк-
вата. Обявява се твърдо и решително против „калугерократията“. Смята, че тя 
нарушава съборния принцип в управлението на църквата, защото иска чрез 
канонични съображения да ограничи действията на миряните. Именно събор-
ното начало носи и утвърждава демокрацията в православието и управление-
то на църковните дела. Това е важно предимство на православието пред като-
лицизма. Засилването на правомощията на клира силно ограничава ролята и 
мястото на миряните, а точно те са носителите на новото и прогреса. Именно 
миряните ограничават догматизма на клира, налаган в светската част на право-
славната църква. Съборното начало, по същество, е продължение на принципа 
за положението на църквата под държавната власт.

Славейков предлага интересна и оригинална програма за избирателния 
механизъм в Екзархията. Призовава новия клир към благоразумие и уваже-
ние на народностното начало в Българската православна църква. В тази борба 
използва всички средства на журналистиката и литературата. Със своите по-
зиции си навлича негативното отношение на Екзархията. Със съдействието на 
Екзархията вестник „Македония“ е спрян от османските власти, а редакторът е 
затворен. Надвисва сериозна опасност за живота му. Сега започва да страда от 
преследванията на Българската църква и нейния клир21. 

Като се бори за засилване на съборното начало, Дядо Славейков изразя-
ва волята и желанията на българите: право на децата им да учат на своя език; 
право на спокойствие и гаранция за собствеността им; възможност за истин-
ско участие в уреждането на личните работи и управлението на обществени-
те дела. Съборното начало носи демокрацията в управлението на църковните 
дела, на Българската Православната църква. Демократичността на църковната 
борба трябва да продължи и в управлението на БПЦ. Славейков посочва неху-

20 За пръв път научихме за съборното начало в управлението на БПЦ от покойния 
Старозагорски Митрополит г. г. Панкратий (Пенчо Николов Дончев, 14.12.1926, с. Зимни-
ца, Старозагорска обл. – 16.07.1998, Стара Загора), депутат в VII ВНС.

21 По тези времена (1862) в цариградски затвор умират братя Димитър и Константин 
Миладинови.
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манността и недемократичността на съсловното деление. Участието в общест-
вените дела и в църковните борби трябва да са безкористни

Неговият стил на живот и поведение в обществото са естествени, което го 
прави достъпен за всички хора. Това му създава авторитет и печели уважение-
то на народа. Всички го приемат като свой, народен човек и го уважават като 
образован, интелигентен. Хората се радват и възхищават на неговите знания, 
интелект и култура. Трябва да се каже, че в средата на 19. век интелигентните 
и културни хора с поетични способности са рядко срещани сред българите. В 
същото време той е като всички останали българи – с голяма челяд, има девет 
деца (четири сина и пет дъщери). Добродушен и благ по характер човек, той 
привлича и предразполага към себе си всички. И те са мили и уважителни към 
него. 

Службата на народа, на доброто и хуманизма, продължава като сътруд-
ник на различни периодични издания През 1849 г. в „Цариградски вестник“, а 
после и в други издания започват да се появяват негови дописки. Може да се 
каже, че с това започва журналистическата дейност на Дядо Славейков. Ма-
териалите му са на етнографски, фолклорни, исторически теми. По-късно те-
матиката се разширява и започва да публикува народни умотворения, прево-
ди и собствени стихотворения. Това е началото на журналистическата дейност 
на народния учител. Като учител в Ески Джумая през 1863 г. започва да изда-
ва вестник „Гайда“, който излиза в Цариград до 1867 г. „Гайда“ е „сатирически 
вестник за свестяване на българите“, но в него се публикуват и много силни и 
впечатляващи материали за църковната борба. Особено авторитетен и четен 
става вестникът, след като се премества в Цариград през 1864 г. Силата, енерги-
ята и борческия дух на младия Славейков превръщат сатирическия вестник в 
трибуна на борбата за църковна независимост. 

Буйният характер и борческия темперамент на Славейков му създават 
определени неприятности. Османските власти му забраняват да пише остри 
политически статии, които се оценяват като бунт срещу властта. Това го при-
нуждава да преименува вестника от „вестник за свестяване на българите“ във 
„вестник за наука и разговорка“ и през 1867 г. окончателно спира. „Просвещен 
народ – то е истинската сила на държавата“ пише във вестник „Македония“ и 
това е ръководното начало, определящо неговия живот и дейност като учител, 
журналист, просветител, общественик. Съвременните просвета и култура раз-
виват знанията, уменията, творческите способности на българите. Това увели-
чава възможностите на всеки българин за обществена реализация, укрепване 
на материалното благосъстояние и авторитет. 

Интелектът и културата на Славейков превръщат вестник „Македония“ 
в „най-разпространения и най-влиятелния български вестник в границите на 
турската империя през епохата на Възраждането“22. Вестникът става много по-
пулярен, търсен и авторитетен сред българите. Славейков добре разбира това 

22 Динеков, П. П. Р. Славейков. „История на българската литература“, т. 2, С. 1966,  
с. 301.
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и умело използва вестника за формиране на либерални идеи и разбирания в 
българското общество. Като че ли либералните идеи масово започват да стигат 
до българите с вестник „Македония“. Така вестникът съвсем естествено става 
като официален вестник на българите в Османската империя.

Дядо Славейков е създателят на модерната българска журналистика. Пре-
ди него започват Константин Фотинов и д-р Иван Богоров, но дейността им е 
кратка и не толкова системна и целенасочена. Разработва общественозначи-
ми теми. Превръща своите вестници в своеобразна трибуна-училище за въз-
питание и подготовка на българите за демокрация и свобода. Благодарение на 
читалищата вестниците му достигат до всички български селища, до всички 
българи. Това му позволява да противодейства и неутрализира стремежите на 
Митхад паша да създаде общи училища. С тези училища по същество се по-
турчват българите. Славейков проваля този план за асимилация на българите. 
Дейността му е съществена за формирането на българската нация и на свобод-
на България. Всички дейци на българското Възраждане живеят и работят за 
България и благото на българите. Работата на Славейков в това направление е 
най-продължителна и може би затова много резултатна.

Публицистиката на Славейков е училище за демокрация на българите, а 
вестник „Македония“ – трибуна на прогреса. Вестникът носи не само новини 
на читателите си, но и представя новите идеи в образованието, литературата, 
обществения живот. Може да се твърди, че в условията на Османската импе-
рия вестник „Македония“ е европейски вестник, който разпространява евро-
пейските идеи на прогреса, демокрацията и хуманизма.

С особена грижа и внимание Славейков мисли и живее за училището. Но-
вото време, новите идеи изискват ново, съвременно училище. Училището ще 
се преобрази от нови хора, учители със съвременен интелект и мислене. Изми-
нал дълъг път от учител до журналист и общественик, той разбира задачите на 
училището и ги предлага в зависимост от новите условия и идеите на времето. 
Усъвършенстването на училището носи съвършенство в просветата и култу-
рата на българския народ. Образованите и културни хора ще работят за съвър-
шенството и на обществото. 

Чрез модерното и съвременно училище българите се приближават до ев-
ропейската и световната култура и така възстановяват загубените през веко-
вете на робството позиции. Новото българско училище носи сред българите 
идеите на демокрацията, хуманизма и прогреса. След Кримската война много 
български младежи учат в руски и европейски университети и след завършва-
нето стават учители. Засилва се практиката българските общини да изпращат 
младежи на свои разноски в чужбина.

Училището и читалището са инструментите за формиране и поддържа-
не на социалната активност на българите. Двата културни института заемат 
централно място в ценностната система на българския народ и са стъпала в 
движението на българите по пътя на прогреса. В духовно и културно отноше-
ние българите след Кримската война съществено изпреварват другите народи 
в Османската империя. 
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В условията на всенароден духовен подем и започналата борба за църков-
на независимост расте и ролята на духовенството. Според Славейков духовен-
ството е част от българския народ и трябва да е заедно с народа, да не се раз-
граничава от него. Борбата за самостоятелна Българска православна църква 
има политически и социален характер. Това определя мястото на духовенство-
то при народа и заедно с народа в борбата за самостоятелност, духовна и кул-
турна автономия. Това утвърждава българската нация и е първата стъпка към 
политическа свобода. Славейков категорично заявява, че духовниците трябва 
да приемат до край съборното начало в изграждането и управлението на Бъл-
гарската православна църква. Демокрацията стига до българите чрез общин-
ското самоуправление и съборното начало в управлението на БПЦ.

Борбата за църковна независимост налага необходимостта от сериозен 
вестник за обединяване на демократичните сили и проповядване на идеите за 
църковна независимост и национално осъзнаване на българския народ. Вече 
утвърден журналист и публицист Славейков започва издаването на вестник 
„Македония“ през 1866 г., наричан от него „вестник за народа“. В програмна-
та статия на вестника пише: „За да спомогнем според силите си в умственото и 
нравственото преобразование на народа си тъй честито започнато сега напо-
следък под покровителството на императорското правителство, ние предприе-
маме издаването на „Македония“.

С издаването на този вестник за народа желанието и намерението ни е не 
само новини да известяваме, но доколкото можем, да се мъчим, за да всейваме 
в народния дух начала нравствено-политически, да се грижим за да го предпа-
зяме от злонамерени внушения и гибелни за него чужди влияния и да гледаме 
да образуваме в него обществено мнение. При това още да защитаваме правди-
ните на народа си и да отговаряме срещу клеветите и ухищенията на недобро-
желателите му за което сторихме да поместиме някои статии и на гръцки език“. 

От страниците на вестниците „Гайда“ и „Македония“ Славейков разпрос-
транява идеите на демокрацията, хуманизма и прогреса. Тези идеи се прием-
ат с интерес от българския народ и интелигенция. Те активират съзнанието и 
въжделенията на прогресивната част от народа. Благодарение на тези вестни-
ци се възбуждат българите и тръгват в борбата за църковна независимост. Ка-
равелов дава като че ли най-високата оценка на журналистическата дейност на 
Славейков: „Из устата на г. Славейков говорят шест милиона българи“. 

Журналистическата дейност на Славейков се различава от журналисти-
ката и публицистиката на Каравелов и Ботев. Той работи в други условия и 
решава други задачи. Църковните борби налагат използването на либерални 
средства и радикалните мисли и действия са недопустими. Славейков съзнава 
различните условия за работа в Букурещ и Цариград и нарича това „неравен-
ство на оръжията“. То винаги му създава трудности в борбата за правда и демо-
крация в условията на Цариград. Понякога го отдалечава от своите истински 
другари в борбата, до които е близък като душевност, цели, стремежи, нагласа. 
Спомнете си сатирата на Ботев, насочена срещу либералните средства за бор-
ба „Защо не съм“. 
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Либералните средства, използвани от Славейков, са не по-малко действе-
ни от силната публицистика и поезия на Ботев и Каравелов. Може да се каже, 
че със своята дейност от Цариград разорава и подготвя почвата за радикални-
те средства, проповядвани от Букурещ. Езикът на неговите стихове и статии, 
говорещи за просвещение и култура, е разбираем и силен. Въпреки езоповския 
стил, авторът има неприятности с османските власти. Като просветител Сла-
вейков е по-близо до радикалите, отколкото до колаборационистите.

Славейков е не само просветител. Той е будител и учител по демокрация. 
В условията на Османската империя стремежът към демокрация се изразява в 
просвещението и културата. В онези времена борбата за църковна и културна 
автономия е и борба за демокрация. Църковната автономия изважда българи-
те от забвение и те стават пълноправна нация в империята. Започват да се спо-
менават в официални документи и за тях научават в Европа и света. 

В църковните борби не само патриаршията е противник на интелигент-
ния и борбен Славейков. Негови противници (по-точно врагове) са български-
те чорбаджии-гръкомани и Високата Порта. Забраняват му да пише остри по-
литически статии и да смени задачите на вестник „Гайда“. Така вестникът става 
от „вестник за свестяване на българите“ във „вестник за наука и разговорки“ 
и накрая окончателно спира. Трибуна на борбата с Патриаршията става вест-
ник „Македония“, наричан от издателя и главен редактор „вестник за народа“. 

Славейков вярва в силата на разума и смята че чрез образованието и кул-
турата либералните идеи на свободата и независимостта ще стигнат до бълга-
рите. Знанията са залог за обществения прогрес и стигат до народа чрез учили-
щето и читалищата. Обществено-политическата му дейност е построена върху 
схващането за могъщата сила на знанието и културата. Условията, в които ра-
боти в Цариград, налагат използването на либерални форми и методи за про-
карване на стремежите и желанията на българите за църковна независимост. 
Либерализмът е най-краткия път от идеите на Христос до сърцата на българи-
те.

Като интелектуалец, Славейков вярва, че овладяването и развитието на 
съвременните знания движи прогреса на човешкото общество и българския 
народ. Смята, че „просвещението е могущество, сила“, които ще движат бълга-
рите по пътя на прогреса. Той е първият българин, който вижда великата сила 
на знанието в борбата за демокрация, свобода и съвършенство. И тръгва по 
този път преди Каравелов и Ботев. Просветата и културата са главните оръжия 
в борбата за демокрация, свобода и независимост23. 

Силата на народа и могъществото на нацията са в просветата и културата. 
Тази идея е постоянна тема не само във вестник „Македония“, но и в цялата об-
ществена дейност на Дядо Славейков. Просветеният народ е сила и богатство 

23 Либералните средства са силни и действени. Това пречи на руската завоевателна 
политика на Балканите. Затова Русия се намесва и налага чрез граф Н. П. Игнатиев и по-
мощника му К. А. Леонтиев радикалния път в българското национално-освободително 
движение. Този въпрос не е изследван от нашата История на Възраждането. 
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на нацията. В условията на Османската империя и общинската автономия се 
поставят задачите пред българското училище. Просвещението прави народа 
силен и устойчив срещу асимилаторските домогвания на османлиите и гръц-
кото духовенство.

Централно място в борбата за демокрация и съвършенство на наро-
да заема училището. Наблюденията, тревогите и дейността на Славейков за 
образованието се реализират в съвременните взаимоучителни училища. Тези 
училища са стъпало, част от европейската образователна система. Особено ва-
жна и отговорна е ролята на учителя. Славейков оценява учителите като ду-
ховни водачи и лидери в българското общество, водачи на народа по пътя на 
благоденствието чрез просвета и култура. Преминал сам по трудния и трънлив 
път на учителя, смята, че в новите условия българите трябва да създадат усло-
вия за живот и работа на учителите, да им осигурят авторитетно обществено и 
добро материално положение. Така учителите ще имат свобода и възможности 
да работят за образованието, просветата и културата на българите.

За Славейков борбата за просвета и култура е борба за демокрация. В тази 
борба той вижда учителя като централна и активна фигура. Не забравя униже-
нията и оскърбленията, на които е подложен в началото на своя житейски път 
като учител, просветител и сеяч на знания, добро, култура и демокрация. С го-
дините отношението на българите към училището се изменя. Благодарение на 
силната роля на училищата и читалищата българите израстват и се развиват 
като най-просветената и културна нация в Османската империя. След Осво-
бождението учителят става централна фигура в обществото и особено автори-
тетен и уважаван държавен служител. Успехите на „Съвременна България“ са 
благодарение на учителите и порасналия авторитет на училището24. 

В своята журналистическа и просветителска дейност проявява съобрази-
телност, разум и практицизъм. Поднася идеите на демокрацията и прогреса 
внимателно, без да се дразнят османските власти. За това са нужни не само зна-
ния и интелект, но и съобразителност. В условията на Османската империя е 
принуден да ходи по острието на бръснач. За това много му помагат литератур-
ните и стилистични способности. В материалите на неговите вестници широко 
използва метафори и алегории. 

В публицистиката си проповядва идеите за обществената роля и сила на 
българите. В статията „Двете касти и власти“ във вестник „Македония“ пише: 
„Додето человек не се счита член на едно общество, той трябва да дели и зло-
то, и доброто на това общество. Който се показва член само тогаз, когато има 
нужда да се ползува, а в тежки минути оставя обществото и дори отива срещу 
неговите интереси, той не трябва да се счита за част от обществото и не трябва 
да се казва, че принадлежи на еди-кой си народ. Обществото трябва да отсича 
от себе си таквизи членове и да ги покрива с всеобщо презрение“. Позицията на 
Славейков е показателна, защото разкрива обществената същност и задълже-

24 До 1939 г. в буржоазна България началните учители получават по-високи заплати 
от селските кметове.
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ния на българите. Обществените задачи и задължения са част от морала. Ця-
лата негова журналистическа и публицистична дейност е система от уроци по 
политическо и гражданско възпитание. 

В литературната и публицистичната дейност на Славейков особено място 
заема българският език. За него българският език и оръжие на народа в бор-
бата за църковна независимост и културна автономия. Държи на чистотата на 
езика и съветва преводачите да използват широко народни думи, рядко сре-
щани във формиращия се книжовен език. На страниците на вестник „Македо-
ния“ излага своите схващания за българския език и мястото му в българската 
култура и борба за демокрация. Обявява се против езиковия пуризъм на Иван 
Богоров, стигащ до крайности в стремежа му да създава български думи. Това 
го води до предлагане на странни и неразбираеми от народа думи, които не 
влизат в употреба и бързо се забравят.

При културния подем на българите в условията на църковната борба Сла-
вейков се проявява и като литературен критик от страниците на списание „Чи-
талище“ и вестник „Македония“ Формира естетическите си възгледи под вли-
янието на руските революционни демократи В. Г. Белински (1811 – 1848), Д. Ив. 
Писарев (1840 – 1868), Н. А. Добролюбов (1836 – 1861) и др. Критическите му 
бележки показват дълбоко познаване на литературния процес. С особена лю-
бов и внимание оценява сценичните произведения на Добри Войников и Васил 
Друмев. При анализа на произведенията проявява взискателност и посочва, 
че „Иванко“ на Васил Друмев е „една капитална пиеса за бъдещия наш наро-
ден театър“. Критическите материали са форма за излагане на идеите на демо-
крацията, които са особено актуални в борбата за църковна независимост и 
културно развитие на българския народ. Намира интересна форма за разпрос-
транение на идеите на либералната демокрация чрез критически анализи на 
литературни произведения. Демокрацията е в същността на Дядо Славейков и 
се проявява във всяка негова дейност. Неговите критически етюди могат да се 
разглеждат като начало на българската литературна критика. 

Поетът Славейков се проявява като демократ и поставя поезията в служ-
ба на българския народ и демокрацията. За него поезията е форма за проява 
на интелекта и културата. Трябва да се каже, че творческият литературен про-
цес у Славейков е труден и продължителен. Отдава се напълно на учителската 
професия и просветителската дейност. В процеса на усъвършенстването чете 
много. В ония времена книгите се доставят трудно и изборът не е особено бо-
гат. Щастлив и активен е животът на Славейков в Свищов, където намира в чи-
талищната библиотека интересни книги, богати с идеите на Просвещението и 
прогреса. Важна роля за развиване на литературните интереси и развиване и 
формиране на неговото национално и гражданско съзнание изиграва история-
та на Св. Паисий Хилендарски. С обогатяване и развиване на знанията се про-
явява и талантът на Славейков на поет, журналист, публицист. Литературните 
му занимания и прояви отразяват духа на времето и търсенията на младите и 
интелигентни хора.
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Недооценена е заслугата на Славейков за разпалване на национализма на 
българския народ и волята му за свобода и самостоятелност. Национализмът е 
любов и привързаност към българите, православието и родната земя с нейните 
територия, език, култура, исторически традиции, идеали и стремежи. В своите 
вестници, публицистика, стихове Славейков утвърждава националното нача-
ло във всяка дейност на българите. И като учител, и като писател, журналист и 
публицист утвърждава българския национализъм. Неговите вестници, поезия 
са факли, разпалващи желанието на българите за просвета, култура, знания25. 

В църковните борби среща съпротива от много страни. Слабо просвете-
ните хора трудно приемат идеите му, лесно се манипулират от Патриаршията 
и силните гръкомани в българското общество. Част от заможните българи са 
против силното съборно начало, защото това означава широко участие на на-
рода в управлението на църквата и отслабване на влиянието на богатството. В 
църковните борби се проявяват демократизмът и прогресивният мироглед на 
Славейков. Неговите идеи намират подкрепа в широки слоеве на българското 
общество. Това позволява да се преодолее съпротивата на висшия клир и гръ-
команите, които са против участието на миряните в управлението на църков-
ните дела. Това е опит да се ограничи демократизма в създаващата се Българска 
православна църква. 

Общинското самоуправление на българите влияе на тяхното обществено 
чувство и развива корпоративните им способности. В условията на робството 
у българите се залагат основите на либералната демокрация и силното граж-
данско чувство. В свободна България това избуява и се проявява в дейността 
на българите като граждани в обществото и войници на бойното поле. Като 
граждани на свободна държава те получават простор за развитие на способно-
стите и инициативата. Това се проявява в икономическото развитие и стопан-
ския прогрес на държавата. 

Демокрацията в българското общество се залага и заражда в общинско-
то самоуправление и в съборното начало в управлението на Българската пра-
вославна църква. При устройване на управлението на тези две институции се 
премахва имуществения ценз и управлението се осъществява „по вишегласие“, 
истинска и реална демокрация, в която управлява волята на мнозинството. 
Тези кълнове на демократичните и общочовешки принципи избуяват, разви-
ват се и укрепват в свободната Българска държава и намират отражение в Тър-
новската конституция. И това става до голяма степен благодарение на Дядо 
Славейков. 

Българи заемат високи административни постове в администрацията на 
Османската империя. Княз Стефан Богориди и Гаврил Кръстевич от Котел, 
Вълко Василев (Турко Василаки) от с. Върбица, Шуменско, Хаджи Иванчо Хад-
жипенчович от Русе, д-р Стоян Чомаков от Пловдив и др. са известни осман-

25 Национализъм, любов към българщината има в цялата публицистика и поезия 
на Славейков. Някои от стихотворенията му, като „Хубава си, Татковино“, са достойни за 
химн на България.

Юбилей • П. Р. Славейков. 190 години от рождението му



458 алманах • Ϛвета гора • 2016

ски сановници. Това явление може да се разглежда като първа сериозна заявка 
на българите за заемане на достойно място в империята.

Борбата за църковна независимост е първия акт на либералния път за на-
ционално освобождение. Желанието на българите за самостоятелна църква е 
и настояване за признаване на българската нация в Османската империя. Ис-
канията на българите не са толкова опасни за реда и сигурността в империя-
та. Вече има действия на империята, които фактически признават българите 
за нация. Движението за църковна независимост сериозно засяга интересите 
на Руската империя. Църковната независимост означава също така и културна 
самостоятелност. Това създава условия за развитието и укрепването на бълга-
рите и отдалечаването им от руското влияние. Северната империя не иска на 
пътя ѝ към Цариград и Проливите да има население със силно национално са-
мосъзнание, развити култура и икономика26. Стремежът към църковна самос-
тоятелност приближава българския народ към искане за държавна автономия 
след известно време27. По наше мнение, това е едно от съображенията на Висо-
ката порта да разреши създаването на Българска Екзархия. В хода на изостре-
ните борби езикът на Славейков по страниците на вестник „Македония“ става 
по-остър, настъпателен и войнствен. В създадените условия метафорите и але-
гориите се оказват недостатъчни. Започва да използва откровени призиви за 
борба срещу настъплението на патриаршията и гръкоманите. Това дразни ос-
манските власти, вестникът е спрян и Славейков се озовава в затвора. 

Всяка дейност на големият българин  – учител, журналист, публицист, 
поет, изследовател на българския език и събирач на народни умотворения, об-
щественик е подчинена на службата на България, на българския народ, на до-
брото и прогреса. Няма област от обществената дейност в Османската импе-
рия, в която да няма негово участие, и навсякъде оставя трайни следи. Целият 
му живот е посветен на службата на България, на доброто, демокрацията и 
прогреса. Животът му е борба за знания, култура, хуманизъм.

Самородният талант и безспорния интелектуален потенциал правят Дядо 
Славейков лидер в либералното движение на освободена България. Това му 
позволява да се прояви и реализира преди всичко като гражданин, политик и 
народен водач. Като че ли тази негова роля и дейност е малко изследвана и раз-
крита до днес. В съзнанието на българите той е преди всичко народен учител, 
поет, писател, изследовател на народното творчество. В Учредителното събра-
ние се проявява като изключителен оратор и полемист. Неговите полемични 

26 През 1877 г. като идва в България император Александър Втори с изненада узнава, 
че българите са собственици на земята, която обработват, и имат в Османската империя 
много повече права и свободи от неговите поданици.

27 Руските историци по всякакъв начин изкривяват историческата правда и омало-
важават ролята на Средновековна България в православието и християнската култура. 
Руските историци неправилно разчитат названието на Паисиевата история като „История 
славяноболгарская“ вместо истинското „История славЪноболгарская“. И до днес остава в 
употреба неправилния руски прочит на заглавието на великото произведение.

Юбилей • П. Р. Славейков. 190 години от рождението му



алманах • Ϛвета гора • 2016 459

способности правят либералите силни и действията им твърди, настъпателни 
и затова успешни. Благодарение на неговите интелект и способности в Учреди-
телното събрание преобладава либерализмът и е приета Търновската консти-
туция – най-прогресивната в Европа28. 

Симеон Радев пише за него: „Тънък познавач на народната душа и хумо-
рист, Славейков можа едно по друго да възбуди слушателите си, като разтрог-
ва у тях чувствителните им струни, и да ги очарова със своя весел игрословен 
език.“29 След завладяването на Събранието предлага мнението си по предлага-
ния проект на конституция и величае свободата, която е в опасност. „Всичките 
ни неприятели са ни борили с това, че не сме били узрели за свободата. Но ето 
че една комисия от Народното събрание иде да потвърди думите им, като казва 
и печатно заявява, че ние не сме още за пълна свобода, когато за тази свобода 
толкози драгоценна кръв проля братския нам руски народ… Монархия, която 
да управлява нашия нов и неопитен още народ, това разбирам, но конституция 
консервативна не разбирам, то прилича, като да казва някой леща за кебап. Те 
искат конституция, в която да вее нещо, с други думи, искат някаква вятърни-
чава конституция. Като народен представител и в името на народа, не приемам 
рапорта…“30. Първи разбира антинародната същност на консервативната идея 
и вредата ѝ за нова България. В българското общество няма условия за проя-
ва и налагане на консервативните идеи в държавата31. Ограничаването на по-
литическите свободи нанася вреди във всички области на обществения живот. 
Не може в края на 19. век да се налагат ограничения на свободата и правата на 
народа. Либералната идея дава и гарантира права и свободи на всички граж-
дани на държавата без ограничения и разделяне. Това е истинска демокрация, 
както е формулирана и наложена от Френската революция.

Дейността в Учредителното събрание е твърда, последователна и настъпа-
телна. И в пленарната зала, и в Търново е лидер в острите борби на либералите 
с консерваторите. Не оставя и журналистиката. Издава вестник „Остен“, в кой-
то продължава борбата за демокрация, за прогрес и създаване на съвършена 
Българска държава. Във вестника широко използва умело подбрани народни 
мъдрости. Някои от тях, по наше мнение, са негови творения. 

Работата в Учредителното събрание е върхът в политическата, обществе-
ната и гражданската дейност на Дядо Славейков. Идеите, които той проповяд-
ва от страниците на своите вестници са овладяли нацията и се проявяват във 
вихъра на започналите политически борби. Двете политически течения либе-

28 Благодарение на пламенната реч на 27.03.1879 г. отпада от Търновската конститу-
ция двукамарния парламент.

29 Радев, Симеон. Строителите на Съвременна България. С., „Български писател“, 
1990, С., с. 84.

30 Пак там, с. 85.
31 В новата държава няма обществени и икономически условия за консерватизъм. 

Заможните хора са първо и рядко второ поколение. Затова няма и създадени традиции в 
обществото.
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рали и консерватори имат различно виждане за пътя на България към демо-
крацията и прогреса32. И двете течения са с благородни намерения. Идеята на 
либералите привлича повече подкрепа, защото не допуска разделяне на народа 
и ограничаване на правата му. Консервативната идея има и по-малка, и по-сла-
ба социална база. В българското общество има заможни хора, но те не са много 
и са създали богатство благодарение на лични способности и умения. Тради-
циите са още слаби – продължават от 1 – 2 поколения33.

На 27.04.1879 г. е учредена Либералната партия. Петко Славейков е един 
от създателите и всепризнат лидер на партията. Той е главен редактор на вест-
ниците на партията „Целокупна България“, „Независимост“, „Търновска кон-
ституция“ и „Правда“34. Автор е на програмната статия „Програмата ни“ във 
вестник „Целокупна България“ (бр. 1, 20.VI.1879  г.) и е сред създателите на 
Програмата на Либералната партия от 20.01.1882 г., чийто протокол е подпи-
сан на 28 януари с.г.

В дните на контрапреврата (август 1886 г.) Дядо Славейков застава твър-
до до Стамболов и подкрепата му е особено ценна в критичните дни за овла-
дяване на положението. Верен на своите възгледи за демокрация точно оценя-
ва страшната опасност, надвиснала над злощастна България. В тежките дни на 
безкняжието, грубата намеса на Русия чрез мисията на ген. Каулбарс и влиза-
нето на руските военни кораби „Забияка“ („Побойник“) с 12 оръдия и „Памя-
ть Меркурия“ със 17 оръдия във Варна уговаря своя приятел регента П. Кара-
велов да подпише тронното слово. В тези тежки за България дни Славейков 
се огъва и въпреки че е избран в Третото ВНС, не отива в Търново. С това си 
спечелва злите упреци на националистите и на много от политиците, които са 
се учили от него на демокрация. И сега остават открити въпросите защо та-
къв твърд и последователен демократ като Дядо Славейков се отдалечава от 
защитата на свободата на България от грубите и брутални попълзновения на 
Русия35. 

В Учредителното събрание Дядо Славейков се среща с Петко Каравелов. 
И двамата са либерали. Университетското образование, високият интелект и 
широка ерудиция налагат Каравелов като един от водачите на либералите. Уме-
нието на Каравелов да привлича верни и предани съмишленици дават много 
сили на либералите. Той признава първенството на Славейков и се прекланя 
пред неговия огън и борбеност срещу чуждите на България и българската ду-

32 И до днес мненията на изследователите се разделят по въпроса кой път на разви-
тие би бил по-благоприятен за България. Историческата практика показва, че либерална-
та демокрация съществено влияе за развитието на България по пътя на демокрацията и 
прогреса. 

33 И днес в България рядко ще се намерят хора, които да знаят рода си повече от 5 – 6 
поколения назад. Това е края на 18. и началото на 19. век.

34 „Правда“ е 18-я вестник, издаван от Дядо Славейков. Излиза само един брой на 
15.12.1888 г.

35 Може би причина за това е сляпото уважение и преклонение пред Русия.
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шевност идеи, прокарвани от консерваторите. Славейков и Каравелов са заед-
но в звездните часове на България – в Учредителното събрание и по време на 
Съединението. В цялата си дейност на политици и държавници остават твърди 
и последователни демократи. Те забелязват и оценяват по достойнство инте-
лектуалните способности и обществената активност на Захарий Стоянов. 

Дядо Славейков е безспорният авторитет и учител по демокрация на За-
харий Стоянов, който го боготвори и почита до есента на 1886 г., след което 
настъпва бурна и ексцентрична тригодишна полемика между тях, прекъсната 
внезапно с ненавременната смърт на Захарий. Възрастовата разлика (Славей-
ков е по-голям от него с 23 години) не им пречи, защото духовното единство 
между тях е силно. Не е случайно, че са добри приятели и съмишленици шест 
години. И двамата произхождат от народа (Търново и Медвен). И двамата са 
самоуки, развили с упорит труд и всеотдайност своите качества и възможнос-
ти, за да израснат до обществени лидери36. 

Петко Славейков и Захарий Стоянов са самородни таланти и като такива 
стават първенци в родния културен и обществен живот. След Освобождение-
то държат първо да се реализират като граждани и политици, а след това и като 
творци. Интелектуалци като Захарий се срещат в историята на някои народи – 
Максим Горки в Русия, О. Хенри в САЩ. Друг българин с подобна биография 
е д-р Петър Гудев.

В политическите борби и Захарий, и Дядо Славейков воюват самоотвер-
жено и безкомпромисно, понякога стигат до крайности, но винаги се борят 
като герои с минало за определени възгледи, а не за лично обогатяване. Дос-
тигат върха на държавната пирамида, но не ги възприемаме като обществе-
ни парвенюта, а като заслужили местата си самоуки трибуни и дейци – П. Р. 
Славейков като министър на просветата (през 1880 г.) и на вътрешните работи 
(1880–1881), като директор на Народната библиотека и депутат в Учредително-
то, Първо, Второ и Четвърто ОНС; Захарий Стоянов като депутат в Четвърто 
и Пето ОНС, подпредседател на Третото ВНС и подпредседател и председател 
на Петото ОНС.

Бурните времена, в които живеят и работят, ги разделят, стават противни-
ци, но не и врагове. Дядо Славейков и Захарий са противници в конфликта на 
правителството с православните архиереи у нас, не приели провъзгласяване-
то на Фердинанд за български княз на 2.VIII.1887 г. По повод прокуждането на 
владиците Симеон Варненски-Преславски, Климент Търновски и Константин 
Врачански на 30.XII.1888 г. П. Р. Славейков пише писмо до княз Фердинанд, в 
което го моли за съдействие. 

Захарий моли някогашния си приятел да пише спомените си, но не полу-
чава отговор. Уговаря среща, но не посещава Славейков – вероятно срещата е 
отложена за след връщането му от Световното изложение в Париж. Никой не 
предполага, че точно във френската столица ще умре при загадъчни обстоятел-

36 Борислав Гърдев. Ученикът и неговият опонент  – Литературен форум, бр. 15, 
16.04.2002 – 23.04.2002 г.
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ства на 2.IX., изпреварвайки с близо 6 години (1.VII.1895 г.) кончината на своя 
учител по демокрация. Така смъртта и болестта прекратяват острата полемика 
между учителя и неговият талантлив и темпераментен ученик. Остават литера-
турните им трудове и публицистика, паметник на една отминала епоха.

Животът и дейността на Петко Славейков оставят ярка диря в историята 
на България. Повече от 50 години живее, работи, твори за българите и в име-
то на България. Поставя началото на българските демократически традиции. 
Проявява се като интелектуалец във всички области на българската култура, 
просвещение, литература. Силното му присъствие в обществения и интелек-
туален живот на България дават окраска на политическия живот на страната. 
Заложената от Дядо Славейков либерална демокрация остава завинаги в бур-
жоазна България. Всички политици, партии и политически движения в края на 
19. и през 20. век са либерални. Либералната идея е сигурна гаранция за демо-
крацията в България. Обществената практика убедително показва това. Опи-
тите за налагане на антидемократични идеи и действия са неуспешни и бързо 
са отхвърляни от народа и обществото. Благодарение на либералната демокра-
ция България се развива и става страната с най-силната икономика в Югоиз-
точна Европа. Животът на великия българин е борба за демокрация, за благото 
на България. Остава в българската история като демократ, хуманист, интелек-
туалец и достоен гражданин.

Юбилей • П. Р. Славейков. 190 години от рождението му

• Х
уд

. Н
ик

ол
ай

 М
ай

ст
ор

ов



алманах • Ϛвета гора • 2016 463

Галина Джурова

ИВАН ВАЗОВ И ЗАХАРИ СТОЯНОВ В РУСЕ ПРЕЗ 1878 ГОДИНА

Духовната мощ на България през 80-те години на 19. век намира своя из-
раз в две имена – Иван Вазов и Захари Стоянов. Отношенията им на политиче-
ски и литературни противници днес представляват интерес само за литератур-
ния историк, но тогава, преди повече от сто години, би било пусто и безцветно 
без техните два титанични духа. Историци и литератори в различно време и по 
различни поводи са се връщали към живота и творчеството им, разглеждайки 
ги поотделно и заедно и някак набързо са минавали през Русе, недооценявайки 
важността на почти осеммесечното им пребиваване в този град. А непосред-
ствено след Освобождението събитията от един ден са се равнявали на цяла 
година в по-късен период. Вглеждайки се внимателно във фактите, може би ще 
си обясним по-лесно техните отношения в продължение на двадесет години.

На 20 февруари 1878 година турците предават Русчук. Генерал Тотлебен 
влиза тържествено с войските си. Току-що освободеният град става губерна-
торски център. Заедно с освободителите пристига и губернаторът генерал Зо-
лотарьов с персонала на губернаторската канцелария. Това е денят, в който 
младият 28-годишен Иван Вазов стъпва на русенска земя. Тук ще изпълнява 
службата „чиновник за особени поръчения“ с голямата тогава заплата от 1000 
рубли годишно. Син на заможно търговско семейство, подкрепян и съветван 
от интелигентна майка, получил добро за времето си образование, той служи 
на революционното дело, съобразно характера и разбиранията си. В самото 
начало на Априлското въстание Вазов, член на Сопотския революционен ко-
митет, предвид преждевременното избухване на въстанието, напуска родния 
си град и през Цариград пристига в Румъния. Той обяснява случилото се така: 
„… полицейските власти в Карлово подушиха, че в Сопот има комитет и дой-
доха да дирят членовете му. Аз се видях принуден да избягам в Пловдив“. (1) 
Вазов тръгва с понижено самочувствие, срамувайки се от малодушието си – 
нещо, което Захари Стоянов не може да му прости до смъртта си. Душевно-
то му състояние ясно личи в стихотворението „Т. Каблешкову“. Причината е 
проста – Вазов не е човек на делото, а човек на словото, поет във всяка клетка. 
Стихотворението „Боят настана, тупат сърца ни“ става песен на панагюрски-
те и клисурски въстаници. (2) Той може да се сражава с перо, не и с револвер. 
В онези времена това е неестествено в очите на българските революционери, а 
примерът на Ботев го прави неразбираемо.

Така неосъщественият въстаник става емигрант в Румъния. На 10 юли 
1876 година българската емиграция създава последния революционен коми-
тет под името Българско централно благотворително общество (БЦБО). На 7 
август Вазов е избран за негов секретар. На 14 април 1877 година, два дни след 
обявяването на Руско-турската война, БЦБО се саморазпуска и членовете му 
са назначени от руското командване за преводачи към руските корпуси. През 
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един юлски ден Вазов пристига в Свищов на служба в губернаторската канце-
лария, където остава до преместването си в Русе. Вече е издал в Румъния две 
стихосбирки – „Пряпорец и гусла“ (1876) и „Тъгите на България“ (1877).

Захари Стоянов е с диаметрално противоположна съдба. До двадесета-
та си година е почти неграмотен, завършил е четвърто отделение на сливен-
ското училище. Готов да направи всичко, за да преодолее своята изостаналост, 
той попада между революционери и прегръща идеята за освобождение на Бъл-
гария. При подготовката на Априлското въстание, е определен за помощник-
апостол. Спасил се по чудо от смъртта, след Освобождението той изпада във 
вакуума, в който са почти всички бивши революционери. От тук нататък пре-
ценява всичко с оглед на миналите си страдания и заслуги. Той, както и други-
те, смятат, че ще управляват новоосвободеното отечество. Но вместо да бъдат 
тачени, се оказват в изолация. Дълго време са без работа, сякаш обществото не 
се нуждае повече от тях. Захари Стоянов пристига в Русе от Търново на 19 юли 
1878 година, точно пет месеца след Иван Вазов. Отсяда в къщата на Баба Тонка, 
тъй като е приятел и другар на сина ѝ Никола Обретенов, завърнал се от зато-
чение през юни.

До този момент Иван Вазов и Захари Стоянов не се познават лично, но из-
ложените факти изключват всякакво съмнение, че се познават задочно. Малко 
вероятно е в разговорите между З. Стоянов и Н. Обретенов, както и с пребива-
ващите в Русе Стоян Заимов, Ради Иванов, Тома Кърджиев и други бивши ре-
волюционери да не е ставало дума, че Вазов е чиновник в губернаторската кан-
целария. Повече от сигурно е, че при посещението на Стефан Стамболов в Русе 
на 26 юли този факт не е бил отминат. В Букурещ Вазов и Стамболов са живе-
ли в една квартира на улица „Intrarea Rosetti“ през зимата на 1876 – 1877 годи-
на. (3) Стамболов не може да не е имал информация къде е Вазов и с какво се 
занимава. Следователно най-късно на 26 – 27 юли 1878 година З. Стоянов вече 
знае, че поетът е в Русе със завидно служебно положение и доходи. Не е трудно 
да се досетим каква е била реакцията на вулканичния му характер и смеем да 
твърдим, че това е било рождението на пословичната хаплива ирония и упори-
та неприязън, които преследват Вазов чак до 1889 година. Защото у З.Стоянов 
е било силно наранено чувството за справедливост.

Фактът за служебното положение на Вазов не е просто факт, който би пре-
дизвикал завист у З. Стоянов. Той внася смут и объркване в ценностната му 
система. За тогавашното мислене на бившия революционер е шокиращо, че 
един „малодушен страхопъзлю, който оставя свойте братя на огънят“ е въз-
можно да бъде назначен на такъв пост. (4) За съжаление, до смъртта си, не ус-
пява да надмогне фанатичната си непоносимост към Вазов и желанието си да 
принизи неговата муза. За това през годините допринасят и бурните партийни 
страсти в България, както и обстоятелството, че З.Стоянов е ученик на Бенков-
ски и като него мрази учените хора, а Вазов е точно такъв.

На 20 юли 1878 година е премиерата на представлението „Невянка и Све-
тослав“ (играно в Русе и преди Освобождението), подготвено от младежите, в 
чест на завърналите се от заточение. По всяка вероятност пиесата е избрана от 
Вазов, който при престоя си в Свищов се сприятелява с автора ѝ Константин 
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Величков. Може би и режисурата да е била негова, тъй като за първи път на ру-
сенска сцена женските роли се играят от жени – нещо, което вече се е правило 
в Свищов. В пиесата играе и Петрана Обретенова, дъщеря на Баба Тонка. Без-
спорно това представление е важно културно събитие за града. Вазов със си-
гурност присъства, там са и Никола Обретенов и Захари Стоянов. (5)

Месец след пристигането си в Русе З. Стоянов е назначен, на 17 август, за 
писар в митницата с 300 гроша месечна заплата, където остава до 4 ноември, 
когато му съобщават, че работата е намаляла и нямат нужда от него. От 1 де-
кември е на нова служба – писар в Казначейството – служба, която не само, че 
не му носи удовлетворение, но и отново е несигурна. Постепенно у него се на-
трупва разочарование от управляващите и се надига недоволство срещу тях. 
За стимулирането на това душевно състояние има и друга, много основателна 
причина. Става дума за фигуриращите в спомените на съвременници и в тога-
вашния периодичен печат в лицето на вестник „Българин“, излизал в Гюргево, 
извращения на руските окупационни войски. За произвола на руската админи-
страция свидетелстват и кореспонденциите на именития руски писател, пуб-
лицист и журналист Василий Немирович-Данченко (1845 – 1936), изпращани 
от него до вестник „Новое время“.

Службата на Вазов пък е такава – чиновник за особени поръчения, – че 
той има достъп до информацията за всички произшествия в губернията, а и 
от служебните си пътувания има лични наблюдения. Но нито в спомените си, 
нито години по-късно пред професор Иван Шишманов (1862 – 1928, писател, 
университетски преподавател и политик) не загатва дори за неща, за които 
явно е знаел „от първа ръка“. Със сигурност чувствителният поет се е шоки-
рал, невярващ, нежелаещ да приеме истината, да се разочарова от победите-
лите. Какви ли вътрешни борби е преживял Вазов ентусиастът, възторжени-
ят русофил срещу Вазов родолюбеца! В момента, бидейки част от властта, той 
не е искал да я коментира. Много по-късно, на упрека на Димитър Маринов 
(1846 – 1940, етнограф, основател и пръв директор на Етнографския музей), че 
клейми в стихотворение враговете на България от последните войни, а забра-
вя Русия, той отвръща: „Драги бай Митко, прав си, но немам куража да сломя 
в мене кумира, когото сам създадох. Поне засега“. (6) Интересна е тази изповед 
на Вазов в съпоставка с другата, на З. Стоянов: „Аз никога не съм бил русофоб, 
няма и да бъда… Аз съм тиранофоб, приятелю! Мразя [в]сичките тирани по 
света, които бият и бесят, били те българи, турци и пр.“. (7)

Захари Стоянов не разбира философската и високопатриотична мотива-
ция на Вазовото мълчание. Поетът надмогва душевните си и нравствени тер-
зания, прощавайки инцидентното, временното в името на голямото, което е 
извоювано – Свободата на България. З. Стоянов върви по другата ос – имен-
но заради голямото, Освобождението, взело хиляди жертви, той не може да 
прости инцидентното – насилията, извършвани от същите тези освободители. 
Затова всеки българин, който е с управляващите, ще опита жилото на убий-
ствения му сарказъм. Така времето неусетно уплътнява неприязънта на Захари 
Стоянов към Иван Вазов. А и поводите идват един след друг.
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Двамата бивши революционери З. Стоянов и Никола Обретенов са из-
вестни личности в Русе. Прошенията си за работа те отправят писмено все до 
чиновника Джумалиев, който работи в една стая с Вазов. Не е възможно Вазов 
да не е в течение на тяхното социално положение, може би още от самото на-
чало. Но никъде няма доказателства и за най-малък опит за помощ от негова 
страна. Дали Вазов счита, че образователният им ценз не е достатъчен за чи-
новници, което е така, или рангът не му позволява да ходатайства? Тук се про-
мъква и друго обяснение, чисто политическо, една линия на Временното руско 
управление, за която Вазов може и да е знаел, а може и само да се е досещал. И 
тя е следната.

Българският екзарх Антим I, връщайки се от заточение, минава през Сан 
Стефано и се среща с княз Владимир Черкаски (1824 – 1878), началник на Граж-
данското управление по време на Освободителната война 1877 – 1878. На въ-
проса защо младите наши революционери не ги приемат никъде на служба, 
князът не отрекъл, но добавил: „… младите революционери са отлични руши-
тели и тяхното дело сега с Освобождението на България се свършва. Стари-
те турски аази в межлисите и чорбаджии са отлични строители; сега трябва 
да се строи. Ето защо аз ги предпочитам и назначавам. Революционното дело 
трябва да отстъпи на строителството“. (8) Ето това са необичайните и понякога 
алогични лостове на властта. З. Стоянов, справедливият и безкомпромисният, 
не би могъл да разбере и приеме такава мотивация на нещата. Вазов, носейки 
чувствителността и мъдростта на всяка творческа личност, може би е прозрял 
моментната правота на този ход. Това отношение към младите революционери 
е и една от косвените причини за създаването на комитетите „Единство“ в края 
на лятото на 1878 година.

Тези комитети организират и осъществяват Съединението на България на 
6 септември 1885 година. Възпитани в духа на хайдутите и борците за свобо-
да, революционерите не могат дълго да търпят руската окупация. Берлинският 
договор разпокъсва България, но той определя и срок за руското управление, 
какъвто е липсвал в Санстефанския мирен договор, превръщащ България в 
руска задунайска губерния. Т. е. решенията на Берлинския конгрес дават една 
„официална“ възможност българските революционери да довършат своето 
дело – постигането на целокупна свободна държава, която да поеме независим 
от Русия път.

Русенският комитет „Единство“ се създава на 25 септември 1878 година в 
хотел „Гаваров“. След дълги препирни за дейността му, накрая всички присъст-
ващи написват на лист имената си, като основатели. (9) Няма точни сведения 
дали на това или на следващото събрание, на 29 септември, Вазов е избран за 
председател на комитета. З.Стоянов и Н. Обретенов не желаят да членуват и не 
по каприз, а по убеждение. Редовно ги канят на събранията, но те отказват. Ва-
зов си е давал сметка, че без З.Стоянов Русенският комитет няма да има същия 
авторитет. Все пак, Захари не може да стои настрани от събитията, обещаващи 
нови борби в името на Отечеството. На 11 октомври той присъства на събра-
нието. (10)
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Най-после с Вазов застават очи в очи! Със сигурност това е първата им 
среща и разговор, макар Вазов да казва по-късно пред проф. Иван Шишманов, 
че са се запознали в Пловдив през 1884 година. (11) Какво е видял и чул З. Сто-
янов и какво е преценил, не се знае, но на 22 октомври казва на Ради Иванов да 
предложи на комитета двамата с Никола Обретенов да заминат за Македония, 
като апостоли. Комитетът трябвало да ги въоръжи и да им даде пари. Двамата 
присъстват на заседанието на 25 октомври и представят намеренията си. Реша-
ва се на Н. Обретенов да се дадат 100 сребърни рубли, а на З. Стоянов – 25. При 
тая малка сума той почти се отказва. На събранието на 31 октомври Ради Ива-
нов им известява, че митрополит Григорий се сърдел, дето не е уведомен за за-
минаването на двамата. Мисията се проваля.

На 10 ноември З. Стоянов пише писмо на Стефан Стамболов в Търново. 
Разказва му за Русенския комитет и за негативните си чувства към Вазов, кой-
то, като председател, не е направил нищо, за да се подпомогне апостолската ми-
сия в Македония. З. Стоянов не иска да членува и по причина, че в Русе, както и 
в други градове, в комитетите влизат само представители на дребните и средни 
собственици, а в Русе и в София – и бивши чорбаджии. (12) И не на последно 
място трябва да се постави нараненото самолюбие на бившия революционер, 
тъй като нему се полага по право председателското място.

В Русе Вазов пише стихотворения за двете стихобирки – „Избавление“ и 
„Майска китка“, както и първата си драматургична творба „Михалаки чорба-
джи“, предмет на по-късна остра критика, от страна на З. Стоянов. Събира ма-
териал и за романа „Нова земя“.

През това време З. Стоянов, вече разочарован от управлението в нова 
България, в мислите си стои по-близо до миналото, отколкото до бъдещето. 
Още не го е завладяла идеята за обединението на България и не се е проявил 
мощният му вестникарски талант. В Русе, обърнат към борбите за освобожде-
ние и към спомените за загиналите си другари, той започва да пише „Записки 
по българските въстания“. В дневника на Никола Обретенов от януари 1879 го-
дина е записано: „Най-сетне прочетохме от записките на Парга, които мислим 
да печатаме, дето ги намери [Георги] Кърджиев твърде добри. Поискахме му 
мнението и той каза, че е възможно да се печата, като се даде едно какво да е 
правописание. След заминаването му, разговорихме се с Парга и намерихме за 
добре да ги дадем на Кърджиева да ги поправи, дето да можем по-скоро да ту-
рим в действие делото си…“. (13)

Последното събитие, което свързва И. Вазов и З. Стоянов в Русе, е смър-
тта на Любен Каравелов. Погребението е подробно описано от Н. Обретенов 
в неговия дневник. И, разбира се, там няма нито дума за Вазов! На 21 януари 
1879 година З. Стоянов пише некролога, а Вазов – прословутата си статия „Ка-
равелова изгубихме…“. Двамата изпращат „българския Мацини“ до последния 
му дом.

На 7 март сутринта Иван Вазов отпътува за Берковица, където е назначен 
за съдия. Така завършва епизод първи от едни взаимоотношения, в които Ва-
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зов е почти винаги Обектът, а Захари Стоянов – Субектът. И двамата са носи-
тели на моралните качества на истинския родолюбец-демократ. Тяхното поли-
тическо и литературно противничество се прекъсва от смъртта на З.Стоянов 
през 1889 година и намира примирение в Прошката, дадена от Иван Вазов чрез 
цялостното му по-нататъшно отношение към неговото дело.
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Росица Йосифова

ЗА ЕДНА ОТ НАСЛЕДНИЦИТЕ НА ЦАР ИВАН АСЕН II  
В ПОРТУГАЛИЯ: ВАТАЦА ЛАСКАРИС (1268/70 – 1336)

На 24 април 2016 г. се навършват 680 години от смъртта на една от прав-
нучките на цар Иван Асен II – Ватаца Ласкарис. Представеният текст е взет 
със съкращения от подготвящата се за печат книга на Росица Йосифова и 
Емил Йосифов: „Принцеса Евдокия Ласкарина Асенина: Част I. От Никея до 
Коимбра“

Португалия, февруари 2015 г.

... Напускаме Алгарве и тръгваме към владенията на Дона Ватаца Ласка-
рис в областта Алентежу1: Сантягу ду Касен, Синиш, Панойес, Казевел...

На 04.05.1310 година, в знак на благодарност за вярната ѝ служба и зара-
ди неоценимия ѝ принос в мирните преговори между Кастиля и Арагон2, крал 
Фернандо IV Кастилски дарява на Ватаца синьорията Вийалар в района на Ва-
лядолид. През февруари на следващата година (1311 г.) добавя още един имот в 
нейна полза – в Педраха, близо до Сория. 

На 16.10.1310 г. Ватаца купува със свои средства андалусийския град Уелва 
заедно с крепостта му срещу 240 000 сребърни ливри. В богатия север на Пор-
тугалия, в Галисия и в Леон, тя има наследени от съпруга си владения3. Намира 
се на върха на икономическата си власт, има огромно политическо влияние във 
всички иберийски дворове, познава човешката психика като петте си пръсте-
на, може да прави каквото си поиска. 

На 04.10.1310 година, вече прехвърлила четиридесетте, Ватаца прави нещо 
твърде смело, твърде необичайно и надхвърлящо способностите за проумява-
не дори от най-разкрепостените умове на средновековното общество! Решава 
да напусне комфорта и разкоша на дворцовия живот, с който е свикнала4, и да 

1 Алентѐжу e регион в централна и южна Португалия, който включва окръзите Ево-
ра, Бежа, Порталегре и южните части на окръзите Сантарен и Сетубал. 

2 Става дума преди всичко за договорите между двете страни, подписани през 1304 
и 1305 г.

3 Според брачния договор Ватаца трябвало да получи половината от владенията на 
съпруга си в Португалия, Галиция и Леон. Част от това наследство е в Сантарем и Гима-
раеш. Семейството на съпруга ѝ дълги години оспорва завещаното в нейна полза. вж. из-
точник [11].

4 Ватаца Ласкарис е дъщеря на Евдокия Асенина Ласкарина – внучка на българския 
цар Иван Асен II и унгарската му съпруга Анна-Мария Арпад. Евдокия е четвъртата дъ-
щеря на принцеса Елена Асенина и никейския император Теодор II Ласкарис (вж. [1], [2], 
[3], [4], [7], [13], [26]). След като узурпира трона, Михаил VIII Палеолог омъжва Евдокия 
за граф Гулиелмо Пиетро I от Вентимиля (вж. Източници [2], [3], [7], [9], [11], [12], [13], 
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замени Вийалар за феодално владение в Сантягу ду Касен в областта Алентежу 
в Португалия. Избира да стане комендадора, господарка на синьория в бедната 
част на страната. Вижда възможност да управлява като мъжете, да подчинява 
мъже, да издава заповеди на калени в битките с маврите войници. Разбира се, 
замяната на владенията става с благословията на португалския крал Диниш5 и 
на Магистъра на военния Орден на Сантяго – Диогу Мониз, тъй като на Ордена 
са дарени голяма част от португалските земи южно от Лисабон след Реконкис-
тата. И така, „амазонката“ Ватаца и Диогу Мониз си стискат ръцете, тя допла-
ща на Ордена 20 000 морабитанос за евентуална война срещу маврите6 и влиза 
във владение. През 1315/17 г. вече е основала в Алентежу свой малък двор, из-
градила е собствен дом. 

Сантягу ду Касен: крепостта Касен и църквата „Сантягу“  
(„Св. Яков“)7

Крепостта е величествена и се вижда отдалече, тъй като се намира високо 
над града. Пълзим бавничко с колата, защото вали ситен дъждец и каменната 
настилка на тесните и стръмни улички е хлъзгава. Паркираме и тръгваме наго-
ре, следвайки Rua de São Tiago. 

Новата господарка остава лоялна към политиката и символите на Сан-
тяго8. Нещо повече! Тя издига престижа на това кътче от Алентежу, като се 

[16], [17], [26]). Ватаца е родена във Вентимиля през 1268/70 г. Част от детството ѝ преми-
нава в Тенда (сега Tende във Франция) – столицата на вентимилското графство в изгнание. 
Към края на 70-те години на XIII в. тя напуска навеки алпийския път на солта и заедно с 
майка си Евдокия и с трите си сестри пристига в Арагон. През 1282 г. заминава за Порту-
галия като придворна дама и довереница на Исабел Арагонска, която е омъжена за шестия 
крал на Португалия – Диниш. През 1285 г. в присъствието на Д. Домингус Анес (епископ 
на Евора и представител на кралската канцелария) и Лоренсу Ескола (кмет на Лисабон), 
кралят я омъжва за влиятелния галисийски благородник Д. Мартим Анес ди Совероса. 
След десет години Ватаца остава вдовица без наследници. През 1297 г. е назначена за при-
дружителка, наставница и политическа съветница на португалската принцеса Констанс 
(дъщеря на кралица Исабел и крал Диниш). Седемгодишното момиче е омъжено за едина-
десетгодишния бъдещ крал на Кастиля – Фернандо IV Кастилски. От този момент нататък 
до 1312 г. Ватаца играе сложна дипломатическа роля в полза на своята господарка кралица 
Исабел и на нейния брат – арагонския крал Хайме II. (вж. източници [8], [9], [11], [12], [14], 
[15], [16], [17], [18], [19]).

5 Крал Диниш укрепва феодалните структури на Португалия и разделя страната на зони; 
дава тласък в развитието на селското стопанство, добива на мед, сребро, калай и желязо за 
износ в страните от северна Европа; сключва първия търговски договор с Англия (1308); 
с помощта на специалисти от Генуа започва корабостроене и екипиране на пристанища. 
(вж. източник [8]).

6 Имотните документи и завещанията на Ватаца Ласкарис са анализирани и публикувани 
в източници [11], [12], [16].

7 В текста по-нататък е използвано наименованието „Сантяго“/„Сантягу“.
8 Крепостта е собственост на Военния Орден на Сантяго от окончателното ѝ отвоюване 

от маврите през 1217  г. до 1594  г. Ватаца управлява като собственик в период от 1310–
1336 г. След смъртта ѝ Сантягу ду Касем отново се връща на Ордена.
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включва активно в неговата ресакрализация и го превръща в неизменна спир-
ка в южния поклоннически път към Сантяго де Компостела в Галиция.

Финансира с лични средства разширяването на малката църквица, по-
строена от Ордена през XIII век. На практика изгражда съвсем нов храм, в кой-
то хармонично съчетава суровата военна естетика със собствената си изтън-
ченост. 

В специално отделение близо до олтара бил поставен реликварий с части-
ца от Светия Кръст, която Ватаца дарила на църквата. Реликвата достигнала до 
иберийския полуостров чрез сватбените дарове на майка ѝ Евдокия, т. е. идва-
ла от Византия. Голям каменен кръст в двора на крепостта известявал богомол-
ците, че църквата притежава къс от „Свещеното дърво“. 

Един каменен горелеф с размери 1,65x2,47 м, изобразяващ Сантяго Мав-
роубиец9, е другата забележителна придобивка на църквата по нейно време. По 
своите художествени качества творбата се нарежда сред най-добрите пости-
жения на сантяговската иконография в югозападната част на полуострова10. 
Предполага се, че е дело на скулптура Тело Гарсия (началото на XIV век), който 
заедно с арагонския Майстор Перо оставя дълбока следа в готическото изку-
ство на Португалия. 

Но това не е всичко. На площада Rossio de Santa Maria в града под крепост-
та Ватаца строи още една църква и по-важното – приют11 „Св. дух“12. Поклон-
ниците и всички бедни странници, преминаващи през Сантягу ду Касен, мо-
жели да разчитат на закрила, скромно легло, отопление, осветление, вода, сол, 
а понякога и на проста храна. За реда сред тях се грижела специална милиция, 
организирана от Ордена. Алентежу била сигурна и безопасна област – най-рав-
нинната и спокойна част на иберийското плато. Затова през „Малката Компо-
стела“ (Касен) минавали не само поклонниците от Сагреш13, но и много испан-
ци. Някои от тях били богати и важни, но повечето били крайно бедни. На една 
от колоните в църквата още личи гравиран надпис PAUCI (бедни).14

В църквата днес има музей на сакралното изкуство15. При добър късмет 
човек може да попадне на концерти с религиозно фадо. Подобни благотвори-

9 Изображението на Св. Яков като Santiago Matamoros е сред най-разпространените 
иконографски типове на Апостола. Друг тип е Сантяго Поклонник. През 2004 г. статуята на 
Сантяго Мавроубиец в катедралата в Сантяго де Компостела е свалена и заменена със ста-
туята Сантяго Поклонник, тъй като „не отговаря на новия дух на Католическата църква“. 

10 Културно-религиозната дейност на Дона Ватаца в Алентежу е представена подроб-
но в трудовете на проф. Ж. Фалкау (вж. източник [14]).

11 През XIII век думата „hospital“ означава „подслон за нуждаещи се“. Значение на 
„институция за болни и ранени хора“ думата придобива едва през XVI в.

12 От1500 година продължава да съществува като Santa Casa da Misericórdia. 
13 Promontorium Sacrum (Promontório de Sagres).
14 Южно от Лисабон Пътят към Сантяго де Компостела все още не е систематично 

маркиран. Той се е ползвал от поклонниците през Средните векове – от Нос Сан Висенти 
(който заедно със съседния нос Сагриш представлява най-югозападната вдатина на евро-
пейския континент в океана) до Сантягу ду Касен покрай Историческия път Rota Vicentina. 

15 Tesouro da Colegiada de Santiago (Museu de Arte Sacra de Santiago do Cacém).
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телни прояви подпомагат поддържането на музея16. След голямото Лисабонско 
земетресение през 1755 г. сградата била почти напълно унищожена и на място-
то ѝ се появила сегашната църква – този път обърната на изток. Над входната 
врата е кръстът на Ордена, а под него, в остъклената дъга над портата, има мал-
ка реплика на горелефа, изобразяващ Сантяго Мавроубиец. Църквата е голя-
ма, бяла, с широки жълти кантове по всички ъгли, около вратите и прозорците. 
Формите са меки и вълнообразни. Това е впрочем „масовата“ църква в Порту-
галия. От южната страна е запазена оригинална врата, очертана от каменна ос-
тровърха арка. Върху капителите на колоните от лявата страна различавам бик 
и паун с прибрана опашка (смирен!?), а върху тези от дясната страна – цветче-
та и триделни листа. 

Широко ренесансово стълбище води до входа на храма. Върху всичките 
му видими части са вградени каменни медальони със знаците на сантяговските 
поклонници – кръст, миди, тояги, торбички с милостиня. От XIX век насам в 
пределите на крепостта се намира градското гробище. Уникално! Има опечале-
ни хора и някак си не ни е удобно да щракаме с фотоапаратите. 

В промотирането и съхраняването на културно-историческото наслед-
ство на областта Алентежу се откроява личността на проф. Жозе Антонио 
Фалкау. Споменавам го, защото името на Ватаца е често срещано в неговите 
презентации, статии и книги. В доклада му, изнесен през 2013 г. по време на 
Втория международен конгрес: „Камино Мозарабе“, четем:

„...Сантягу ду Касен по онова време е притежание на Д[она] Ватаца Ласка-
рис, инфанта на Никея, позната у нас [в Португалия] като Д[она] Батаса.17 Тази 
принцеса, внучка на императора Теодор II Ласкарис и на Елена от България, е ро-
дена на запад от брака на Евдокия, наричана в иберийските документи Д[она] Ла-
скара, и Гулиелмо Пиетро Балбо, граф от Вентимиля, след преврата, който отстра-
нява династията Ласкарис от трона в полза на узурпатора Михаил Палеолог...“18

Казевел и Кастру Верди: мистерията на една реликва

През 1314 г. Ватаца добавя към феодалните си владения в Алентежу Па-
нойес – в долината на Урике – там, където според преданията, на 25 юли 1139 г. 
Алфонсу Енрикеш победил петимата крале на маврите от Севиля, Бадахос, 
Елвас, Евора и Бежа. В резултат на тази победа той се обявил за първи крал на 
Португалия. С две думи, Урике е символ на португалската държавност и клю-
чов код в националното самосъзнание. 

16 Късчето от Светия кръст е експонирано в Бежа (Museu Episcopal de Beja). Тази ин-
формация не ни е известна предварително, затова се задоволяваме с крепостта на Сантягу 
ду Касен.

17 D. Bataça. В различни португалски източници името ѝ се среща изписано по след-
ните начини: D. Vataça/Vеtaça или D. Bataça/Bеtaça. Вж. също източник [19].

18 Преводът от порт. език е на авторката. Вж. източник [14].
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В Панойес Ватаца строи скромна резиденция и малък манастир, а на църк-
вата „Св. Петър“ подарява ценна реликва – обшития със сребро череп на рим-
ския папа Св. Фабиан19. След време мощите му били преместени в храма „Св. 
Йоан Кръстител“ на близкото селце Казевел. Там и до днес се разказват преда-
ния за Дона Ватаца и майка ѝ Дона Ласкара, която донесла мощите чак от Ви-
зантия. Първият писмен документ, в който сакралният обект е описан, датира 
от 1565 година20. През XVII век пък се учредява братство с патрон Св. Фабиан, 
което приема за свой символ изображението на главата на Св. Фабиан. Впро-
чем то може и днес да се види върху знамето на Казевел. Що се отнася до релик-
вата, днес тя се намира в музея съкровищница на кралската катедрала в Кастру 
Верди21 – на около десетина километра от Казевел.

Катедралата в Кастру Верди е изумителна, защото стените ѝ са покрити 
изцяло с азулежу22. Между монументалните керамични изображения е и сце-
ната с „Битката при Урике“ – изработка, датирана от 1713 г. Преданието раз-
казва, че след победата над маврите, самият крал Алфонсо Енрикеш построил 
на това място малка църква. А мястото избрал съвсем неслучайно – тук се на-
мирал домът на стареца, който изрекъл пророчеството за успешната победа и 
за милостта на Бог над краля и поколенията му до 16-то коляно23.

И най-накрая идва великият миг! Сговорчивата служителка ни отваря със 
светипетровски ключ малката, но безценна заличка на музея съкровищница. 
Сребърната глава се намира в самото начало на изложбата. Под експоната стои 
надпис „Арагонска школа, XIII век“24. Изложени са прекрасни статуетки на Св. 
Варвара и Св. Петър, златен кръст с тегло два килограма и няколко безценни 
индо-португалски творби от XVI – XVIII век. Чувствам се някак приповдигна-
то. И не толкова заради реликвата, а заради акта на дарение. Реликви са подаря-
вали най-авторитетните държавници от Източната част на Средиземно море. 
Подаряването символизира силата им, кражбата (от тях) и продажбата (на 
други) маркират етапите на упадъка. И си мисля в тази малка музейна залич-
ка, че ако престижът на една средновековна държава наистина се е определял 
(и) от притежаването на реликви, свързани с Божието семейство, Апостолите, 
Светците и Мъчениците, то тогава българите са живели в една от най-прес-
тижните държави.

19 Фабиан е двадесетият римски папа (236 г. – 250 г.). Обезглавен е при преследвани-
ята по времето на римския император Деций. Почита се като мъченик. 

20 За тази реликва вж източници [10], [18], [21].
21 Castro Verde: Tesouro da Basílica Real de Nossa Senhora da Conceição.
22 Азулежу е емайлирана (с глазура) керамична плочка, а в по-широк случай – изку-

ството да се изобразяват сцени с помощта на керамични плочки. 
23 Преди битката с маврите на Алфонсо Енрикеш се появило „чудото от Урике“ – Бог 

му се явил и поискал от него да създаде империя за прослава на Името Му, а в замяна той 
и наследниците му щели да получат помощта и закрилата Му.  

24 Историците на религиозното изкуство в Португалия са посветили много страници 
на мощите на Св. Фабиан. Дали наистина са дошли от Византия и как от Рим са се озовали 
в Константинопол или в Никея? Анализите на сребърния обков са в полза по-скоро на 
теорията, че изработка е направена на запад. Вж. източниците [18], [21].
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Личността и делата на Ватаца са оставили различими следи в съзнанието 
на хората в Алентежу. Тя свири на най-тънката струна, тя познава жаждата за 
реликви и докосване до чудесата на християнския Бог, която изпитвали хората 
от юга след Реконкистата. Тези хора имали нужда от закрила. В личните си по-
кои и в частния си параклис в двореца в Сантягу ду Касем Ватаца има четири 
реликвария от злато, сребро и кристал, украсени със скъпоценни камъни; из-
ображение върху пергамент на Св. Йоан; кръстове с богата украса; Agnus Dei; 
дървени статуетки на светци; кристални шишенца със светена вода и... аму-
лети за магическо оздравяване от болно гърло, проказа и други болести25. И 
именно защото познава човешките страхове и надежди, тя споделя с моряци-
те, рибарите, животновъдите, земеделците, болните и нещастните най-скъпите 
реликви, които носи от своя свят. Всички усещали закрилата на Св. Дух, на Св. 
Богородица, на Светия кръст, на Св. Фабиан. Всички изпитвали дълбока любов 
и привързаност към новите свети места. Затова превърнали Ватаца в легенда. 
Тази, която носела чудеса, също станала чудо. Тя дошла от един магически свят 
и пресътворила частичка от него в Алентежу. Затова селяните от Алентежу я 
изпратили с песен на погребението ѝ в Коимбра през 1336 година. Преминала 
през вековете, променяна и преправяна, песента за Ватаца казва най-важното:

Принцеса Ватаца се спомина.
От Византия бе тя дошла.
Ласкарис беше нейното име.

Алентежу бе нейна съдба.

Алентежу бе нейна съдба.
Ласкарис беше нейното име.
От Византия бе тя дошла.

Принцеса Ватаца се спомина26.

Първо започвал да пее онзи с най-плътния глас. После всички гръмвали в 
хор, а последния стих изпявали нежно, като че ли пеела пойна птичка27. 

Но и това далеч не е всичко. В Алентежу се разказва една още по-„солена“ 
история за византийската принцеса: 

Една благородничка, наричана Батаса Ласкарис, дошла от Източното Среди-
земноморие с въоръжен отряд, който бил под нейно командване. Корабът доплу-
вал до Синиш и тя тръгнала с армията си на юг, за да атакува мюсюлманския град, 
управляван от Касем/Касен. Принцесата-воин се сражавала с него, той загубил 

25 Вж. източници [11], [12].
26 Песента е взета от книгата на Франсиску ду У Пашеку: „Ватаца – любимката на 

крал Диниш“, преводът от порт. език е на авторката. Вж. източник [1] от „литературни 
произведения“.

27 Описва се традиционното за района мъжко многогласно пеене Cante Alentejano. 
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борбата, загубил крепостта, загубил и живота си. Тъй като крепостта била пре-
взета в деня на Сантяго (25 юли), Батаса ѝ дала името Сантягу ду Касен. 

Какво ни казва тази легенда, която ме развълнува толкова много! Нещо 
изключително важно: Ватаца Ласкарис е разказвана и приемана като проявле-
ние на Сантяго Мавроубиец. От друга страна, исторически, Сантягу ду Касен 
е освободен за първи път от маврите от крал Алфонсу Енрикеш. И още нещо: 
Алфонсу Енрикеш провел решителната битка при Урике също в деня на Сантя-
го (25 юли). Кралят от историята и светецът от легендата се обединяват в едно 
цяло в образа на Принцеса Ватаца Ласкарис. Така тя заживява в съзнанието на 
местните хора като „народна светица“, като жената-воин!

Синиш: Църквата „Св. Богородица Спасителка“,  
Васко да Гама и Франсиску ду У Пачеко

Градусът на вълнението продължава да расте. През лятото на 2013 г. си 
поръчах от Португалия историческия роман „Ватаца – любимката на крал 
Диниш“28. Сега, няколко месеца по-късно, чакаме в Синиш да се появи за сре-
ща авторът на книгата – Франсиску ду У Пашеку. 

Срещаме се в ранния следобед, по конячено време, точно срещу крепостта 
на Синиш и тлъстия паметник на Васко да Гама. Бащата на великия откривател 
бил губернатор на града и управлявал от тази крепост. 

Франсиску се появява разгърден, усмихнат, с широки жестове – един ча-
ровен и внушителен зрял мъж, висок, едър, с развяваща се дълга коса. Забеляз-
ваме, че всички наоколо го познават и поздравяват. Сядаме и в първите секун-
ди ритуално си мълчим.

– Ватаца – казва той и отпива глътчица коняк. 
Прави пауза и продължава.
– Бях кмет на Синиш дълги години... Най-трудните години за Португалия, 

когато хората нямаха работа, нямаха домове, бяха бедни. Веднага след диктато-
ра Салазар. Около кметските дела попаднах на документи, свързани с Дона Ва-
таца Ласкарис, с църквата, която е построила в нашия град, с дейността ѝ като 
комендадора в Алентежу, с невероятно продуктивното ѝ сътрудничество с Ор-
дена на Сантяго. Сама! Жена! Чужденка! И е постигнала толкова много...

В началото ние слушаме като треснати. На другия край на Европа да разго-
варяш за внучката и правнучката на най-харизматичния български цар – Иван 
Асен II. Да срещнеш някой, който отлично познава не само живота на Ватаца, 
но и на майка ѝ Евдокия, че и на нейните сестри. Един мъж в Синиш да ти го-
вори за царица Ирина Ласкарина Асенина (сестра на Евдокия и леля на Ватаца) 
и за съпруга ѝ цар Константин Тих! Да знае всичко това заради Ватаца! Защо-
то години наред е ровил и чел за нея и за всички около нея. Ватаца породила у 
този мъж възхищение, превърнала се във „високата му летва“, вдъхновила го 

28 Pacheco, Fr. do Ó. (2013). Vataça: a favorita de D. Dinis. Prime Books.
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през годините на собственото му управление, когато е трябвало да съживи и да 
въздигне района. Повече от вълнуващо е да слушаш как този способен мъж съ-
измерва постигнатото от него за десетилетия с постигнатото 650 години преди 
него от една жена с грациозни жестове и непоколебим дух! 

– Тя е първата жена в областта, а нищо чудно и в цяла Португалия, която 
е феодален владетел. Управлява сама крепости и имоти – от Сантягу ду Касен 
до Панойес, че дори до Бежа! Това е невероятно! Жените с нейния ранг в онази 
епоха са или в двореца, или в манастира. Тя избира трети път!

От нас пък Франциску научава, че Ватаца е правнучка на сестрата на Св. 
Елисавета от Унгария – царица Анна-Мария Арпад, съпруга на цар Иван Асен 
II. Пак през тази връзка Ватаца е роднина и със Св. Исабел Арагонска, която тя 
следва дълги години като нейна придворна дама и довереница. (Исабел е внуч-
ка на Йоланда Унгарска, която пък е полу-сестра на Св. Елисавета Унгарска и 
на царицата ни Анна-Мария Арпад). 

Франсиску знае как да владее слушателите – с какво да започне, кога да 
помълчи, какво да остави за по-нататък. Нося си книгата му и искам авто-
граф. Той ми пише трогателни думи, а после ни кани да го следваме с колата до 
църквата „Св. Богородица Спасителка“.29 

Спираме високо над пристанището. Франсиску застава с лице към океана, 
посочва гордо с ръка товарните кораби, които ще пренасят корк и разни ценни 
товари до чужди страни и континенти. Личната му заслуга за това икономиче-
ско оживление е голяма, но той и дума не обелва по тази тема. Вместо това каз-
ва следното: 

– Според легендата тя се спасила от бурята в океана именно тук. Идвала от 
Източното Средиземноморие. Бурята била страшна и в отчаянието си Ватаца 
се обърнала към Св. Богородица. Обещала ѝ, че ще издигне храм в нейна чест 
на първото място на сушата, на което стъпи кракът ѝ, а на най-близката кре-
пост ще дари късчето от Светия Кръст, което носела. Ватаца и екипажът ѝ били 
спасени и тя удържала обещанието си: в Синиш издигнала църквата „Св. Бого-
родица Спасителка“, а на крепостта Сантягу ду Касен, която била най-близо до 
Синиш, дарила частичката от Светия кръст...

После Франсиску се обръща на другата страна и ни посочва една бяла, об-
шита с жълти кантове чешма, с надпис върху керамични плочки: „Изворът на 
Д. Бeтаса от Гърция“30.

– Това е изворът на Дона Ватаца – каза той. – Някога е бил вътре в самата 
църква. 

– Аязмо – споглеждаме се със съпруга ми. – А всъщност къде е църквата? 
– Там е работата, че историята на църквата, построена от Ватаца, се пре-

плита с историята на църквата, построена от Васко да Гама31. Ето я – посочва 
той към белия храм, който е на няколко крачки от нас.

29 Igreja de Nossa Senhora das Salvas de Sines.
30 „Fonte da Dona Betaça da Grecia“.
31 Тук използваме старата утвърдена форма на името на мореплавателя у нас – Васко 

да Гама, а не Вашку да Гама.
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Изворът на Ватаца в Синиш

А ето я и историята. Семейството на Васко да Гама отдавало голяма по-
чит и любов към църквата, съградена от Ватаца. Впрочем в този град на брега 
на океана всички рибари и моряци се молели да ги сполетят чудесата на Бого-
родица Спасителка, а тя правела чудесата именно в храма. Когато се върнал от 
първото си пътуване до Индия, Васко да Гама пожелал да разшири църквата. 
На това обаче остро се противопоставил Магистърът на Ордена на Сантяго – 
Жоржи ди Ланкастри, като се аргументирал с факта, че векове наред там се 
случвали чудеса, които привличали много поклонници. Между Васко да Гама и 
Ордена имало и други разправии, които в крайна сметка довели до експулсира-
нето на мореплавятеля от Синиш през 1507 г. Обиден, Васко да Гама напуснал 
Ордена на Сантяго и се присъединил към Христовия орден (национализиран 
вариант на Ордена на Тамплиерите в Португалия). 

През 1517  г. под въздействие на авторитета и славата му позволение за 
преустройство на църквата най-сетне било дадено. Откривателят на Индия по-
ставил всичките си отличителни знаци на видно място в новия храм и написал: 
„Този Дом на Света Богородица беше построен от великолепния сеньор Д. Вас-
ко да Гама, граф на Видигейра, Адмирал и Вицекрал на Индия“.32 

През 1605 г. бил направен пореден и последен опит отличителните знаци 
на Васко да Гама в църквата да бъдат заменени с тези на създателката – Дона 
Ватаца. Това начинание не успяло. Времето било друго, Старият свят си бил 
отишъл. 

32 Васко да Гама променя и името на църквата от Nossa Senhora das Salvas на Nossa 
Senhora das Salas.
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– А кой е построил тази чешма? – питам с небивало вълнение.
– Аз – отговаря Франсиску скромно, но с широка усмивка.
На чешмата са изписани три години: 1282 г. – идването на Ватаца в Пор-

тугалия като придворна дама на кралица Исабел Арагонска; 1755 г. – голямото 
Лисабонско земетресение, което разрушава църквата в Синиш; 1989 г. – Фран-
сиску ду У Пашеко – кмет на Синиш по това време, строи за спомен на идни-
те поколения и заради личната си почит към смелата комендадора тази чешма.

Има ли смисъл да коментирам това, което видяхме и научихме в Синиш!
Сбогуваме се с Франсиску пред чешмата, подаряваме му картичка с Па-

триаршеската църква в Търново и оставаме още минутка в съзерцание. Един 
корав мъж от ХХ век ни разказа за своето вдъхновение, за своя извор на кураж 
и сила в трудните времена на неговата родина. Мемориална чешма, историче-
ски роман...

... Дни преди смъртта си Ватаца прави още един неочакван избор, който и 
до днес вълнува и привлича интереса на медиевисти, историци на изкуството, 
хора от филмовия бранш, медии33. Тя избира да бъде погребана в Старата Ка-
тедрала в Коимбра – един от символите на португалската монархия, където до 
този момент погребвали само мъже! 

Коимбра: гробът на Ватаца Ласкарис

... Напускаме Назаре рано сутринта в посока към Коимбра. 
Реката Мондегу разделя Коимбра на две части. От едната страна е издиг-

натата върху хълм Алмедина със Старата Катедрала и Университета, от друга-
та страна са манастирите на Бедните Клариси34. В църквата на Новия манастир 
на Кларисите, в сребърен саркофаг издигнат високо пред олтара, почива Св. 
Исабел Арагонска – приятелката от детинство на „нашата“ Ватаца. В Старата 
Катедрала от другата страна на реката, в готически саркофаг почива Ватаца Ла-
скарис.

След смъртта на крал Диниш през 1325 г. Ватаца все по-често пребивава в 
Коимбра, където споделя компанията на кралица Исабел. Овдовялата Исабел 
предприема поклонническо пътуване до Сантяго де Компостела, дарява на ол-
тара на църквата кралската си корона и кралските си одежди, а после се връща 

33 Vataça (2012) е късометражен филм на сценариста и продуцента Мигел Вилена (Mi-
guel Vilhena). Нейната история е разказана и в рубриката „История на Португалия“ (радио 
програма) през 2014 г. Ватаца е представена заедно с архиепископа на Брага – две големи 
личности на XIV в., чиито саркофази са изработени от един и същ скулптор.

34 Орденът на Св. Клара или на Бедните Клариси е женски францискански орден. 
В Коимбра: Convento de Santa Clara-a-Velha (Старият манастир „Св. Клара“); Mosteiro de 
Santa Clara-a-Nova, или Convento da Rainha Santa Isabel (Новият Манастир „Св. Клара“ или 
Манастирът на Св. Исабел, тъй като след канонизирането на Исабел през 1625 г. тялото ѝ е 
пренесено в сребърен саркофаг от Сария в Новия манастир).
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в Коимбра и приема членство в Третия Орден на Св. Франциск от Асизи35. Още 
през 1316 г. тя започва финансирането на голям манастирски комплекс на мяс-
тото на вече съществуваща, но позанемарена обител от края на XIII век. Начи-
нанието включвало болница за бедни с тридесет легла „Св. Елисавета от Унга-
рия“, ново гробище, църква и резиденция за Исабел. Това е Старият манастир 
„Св. Клара“, който днес функционира като музей. Именно в тукашната рези-
денция преминават последните няколко години от живота на Ватаца.

Няма данни Ватаца да е членувала в Третия Францискански Орден. Макар 
да е добродетелна и отдадена на Бог, макар да познава великолепно идеите на 
Св. Франциск от Асизи и на Св. Клара, макар да пази като лична реликва кръв 
от Исусовите стигмати на Св. Франциск, тя не практикува мортификация на 
тялото. Културата на тялото ѝ е различна от тази на самоотреклите се в името 
на Бога жени, за които плътта е бреме, унижение, грях, тежест. Във великолеп-
ната си книга за Св. Франциск от Асизи френският писател Кристиян Бобен 
пише следното:

„... Има и едно магаре в живота на Франциск. То спи, когато Франциск спи, 
то яде, когато Франциск яде, то се моли, когато Франциск се моли. То никога не 
се отделя от него, придружава го от първия до последния ден. Това е тялото на 
Франциск от Асизи, това е собственото му тяло, което той нарича: „моят брат, ма-
гарето“ – и го нарича така, за да се разграничи от него, без да го отхвърля, защото 
заедно с тази възбудена плът и с ненаситните ѝ желания ще трябва да се предста-
ви на небето...“36

Ватаца не презира тялото. Тя е откърмена със знанието, че всяка негова 
частица, всяка гънчица на дрехата, която го покрива, има за цел да изрази со-
циалната принадлежност и ранга на личността. Тя, която е обучена да се държи 
като принцеса и на свой ред обучава принцеси, познава до съвършенство зна-
чението на осанката, на жестовете, на докосванията, на облеклото, на инсигни-
ите или аксесоарите37. Тялото на онзи, който е най-високо в йерархията, според 
нейната култура, трябва да е съвършено; докато е живо това тяло, то е най-
подходящият инструмент за изразяване на идентичността. Ватаца не се разделя 
със своите бижута до края на живота си, защото те са символ на престиж и бе-
лег за произход, те са родовата ѝ памет и гордост. Чрез облеклото и аксесоарите 
си тя препотвърждава своя статус във всяко свое действие – когато преминава 
от едно помещение на двореца в друго, когато върви по улиците на града, ко-

35 Терциерите (Трети орден на Св. Франциск) са светски хора, които вършат благот-
ворителни дела, без да се отказват от всичките си средства и имущество. За Исабел Арагон-
ска и Ватаца в Коимбра. Вж. източници [11], [12], [19], [20], [22], [24].

36 Вж. източник [1] от „литературни произведения“.
37 За значението на невербалната комуникация през Средновековието; ритуализира-

ната кинезика; лустрацията и травестията при при смяна на статут или позиция; смисъ-
ла на церемониите като ефективен механизъм за контролиране на йерахичните социални 
взаимоотношения и пр. вж. източници [4], [6], [12], [25].
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гато, яхнала кон, обикаля своите владения, когато се моли на Бог. (Не е ли пра-
вила същото коконата от Арбанаси, отивайки на църква? Излизала нагиздена 
с най-хубавите си накити, а прислужницата, която вървяла редом до нея, носе-
ла върху възглавничка всичките ѝ скъпоценности! Чрез този акт обществото 
разпознавало недвусмислено ранга на собственицата, показването регулирало 
социалните взаимоотношения, нямало нужда от книги „Кой кой е?“. Или пък 
точно защото нямало (масово) такива книги, заради „слабостта на писането“38 
през Средновековието, хаосът се превръщал в ред преди всичко благодарение 
на „думането“39 и на онова, което днес наричаме невербална комуникация?) 

Да умъртвява тялото си извън границите на умерената аскеза за Ватаца 
би означавало да посегне на колективното тяло, на класата и институцията, от 
които произхожда. Накитите никога не са били самоцел. „Петте пръстена на 
ръцете ѝ подчертават жестовете ѝ на господарка, дама или отдадена на Бога 
жена“40, пишат за нея изследователките ѝ М. Коельо и Л. Вентура, които през 
80-те години на XX век изграждат първия триизмерен портрет на Ватаца Ла-
скарис чрез анализ на притежанията ѝ. Със смъртта на тялото ролята на наки-
тите също умира и затова не е изненадващо, че надгробната скулптура (гисан) 
на Ватаца изобразява една жена в обикновени вдовишки дрехи, без каквито и 
да било украшения или религиозни символи. Нейният саркофаг е декориран 
единствено с двуглави орли – символи на империята, от която произхожда. 

Едно единствено скъпо нещо, една инсигния, Ватаца няма право да по-
стави публично на главата си  – короната, донесена от Византия. Короната е 
16-делна, с 16 рубина и с 64 перлени зърна. Както повечето свои скъпоценно-
сти, така и тази забранена инсигния, Ватаца е наследила от майка си, а тя – от 
своята майка или баба41. Ватаца на свой ред я завещава на Старата Катедрала в 
Коимбра. Година по-късно, през 1337 г., кокетката на португалския двор, мла-
дата кралица Беатрис от Кастиля, ще откупи тази корона от изпълнителите на 
завещанието, за да я добави към безценното си лично съкровище. 

Скрита от чуждите погледи в личните си покои в Сантягу ду Касен, във 
Валядолид, Севиля, Лисабон, Сантарем или Коимбра, Ватаца може би е докос-
вала символа на властта с гордост и с мъка. Но тя „не е кралица, графиня, игу-
менка или светица“, макар да „произхожда и живее в средите на кралици и 

38 Вж. източник [6].
39 Вж. източник [4].
40 Вж. източник [12].
41 Голямата част от реликвите, книгите, паната, тъканите, бижутата и скъпоценно-

стите на Ватаца са от майка ѝ Евдокия Ласкарина Асенина. Те са извървели дългия път от 
Никея до Арагон, а след това до Португалия. Сред тези дарове със сигурност се е вляла 
и частица от българското царско съкровище, което бабата на Ватаца  – принцеса Елена 
Асенина, е отнесла от Търново в Никея след венчавката си с Теодор II Ласкарис. От инвен-
тарния списък на предметите в завещанието на Ватаца се изяснява до голяма степен какво 
е имал предвид историкът Пахимер, когато е написал, че Михаил Палеолог е изпроводил 
съпруга на Евдокия – Гулиелмо Пиетро от Вентимиля, с „прилични дарове“. Вж. източници 
[2], [11], [12].
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крале, игуменки и светици“42. Майката ѝ Евдокия е дъщеря, сестра и внучка 
на императори, внучка и правнучка на царе и крале. Но по силата на истори-
ческите превратности високият ѝ ранг е отнет. Противоречието между произ-
ход и битие, контрастът в мащабите – Византия/Вентимиля-Тенда (в случая на 
Евдокия) и Византия/Алентежу (в случая на Ватаца), пораждат драматизъм. 
При тези извънредни условия изживяват живота си и двете жени – те учат и се 
адаптират непрестанно, движат се с нечувано за епохата темпо. 

На 21 април 1336 г., няколко дни преди умре, Ватаца пише последното си 
завещание. Основният бенефициент и изпълнител на завещанието е Стара-
та Катедрала в Коимбра, където тя иска да бъде погребана. Отделни предме-
ти и суми от огромното ѝ имущество получават 24 лица, повечето от които са 
жени43. Ватаца не пропуска и не забравя никого. Тя знае как да се отблагодаря-
ва. Тя знае силата на дара. Тя знае, че малките предмети на лукса са разменна 
монета в полето на дипломацията и в поддържането на социалните взаимоот-
ношения. Тя дарява реликви на църкви, тя подарява и завещава ценности на 
хората, сред които е преминал животът ѝ. Печата си (сребърна матрица с изо-
бражение на двуглав орел) Ватаца предава на изпълнителите смачкан, за да не 
бъде използван за фалшификация на документи или недобросъвестно44. За-
плаща отслужване на 1000 заупокойни служби в нейна памет. 

В една и съща година умират и Ватаца, и кралица Исабел. От 1282 г. до 
1336 г. те са заедно в добро и в зло. През 2003 г. църквата в Сантягу ду Касен и 
Старата Катедрала в Коимбра се побратимили, за да се предаде на поколенията 
споменът за приятелството между двете жени. 

По покана на кралицата в Коимбра се бил заселил арагонският скулптор 
Майстор Перо. Негово дело са голяма част от известните в Португалия гисани. 
Гисанът е готическо скулптурно „изобретение“, опит починалият да бъде ин-
дивидуализиран. Изобразява мъртвия лежащ върху саргофага. Този вид над-
гробие е изключително градско явление, достъпно за кралските европейски се-
мейства и за най-висшата аристокрация. (По принцип всички погребения в 
църква в Португалия се разрешавали само от краля.) Саркофазите обикнове-
но били декорирани с религиозни сцени и по-рядко с хералдически мотиви. 
В общия случай починалият бил изобразяван със събрани в молитвена поза 
ръце пред гърдите, понякога с книга в ръка, а при монарсите – с жезъл. Очите 
на скулптурите по правило били отворени, с което се подчертавала вярата във 
Възкресението. Акцент върху блаженството и щастието в отвъдното се пос-
тигал с изобразяване на затворени очи45. Блажените починали създават асоци-
ация с легендите за заспалите герои (императори, крале и царе), готови да се 

42 Вж. източник [11].
43 Вж. източници [11], [12].
44 Печатът с двуглавия орел Ватаца използвала само в публичната, в деловата си ко-

респонденция. Личните си писма подпечатвала с камея.
45 За погребалната култура в Португалия през XIII – XIVвек вж. източници [11], [22], 

[23], [24].
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вдигнат срещу неприятеля, ако за страната им настъпи такова критично, „спе-
циално“ време на нужда46. 

В Португалия са запазени около 17 женски гисана, изработени в периода 
от 1250 до 1350 година. Един от тях, широко известен на специалистите и об-
ществеността, е този на Ватаца.

Старата коимбренска катедрала, построена в романски стил, като по чудо 
е останала незасегната от голямото Лисабонско земетресение през 1755 г. Зара-
ди тази милост на природата днес е възможно да видим гроба на правнучката 
на цар Иван Асен II – Ватаца Ласкарис47. 

Няма да описвам вълнението в този миг. Ватаца беше завладяла въобра-
жението ми дълго преди идването ни в Португалия. Кулминацията на нашето 
далечно пътуване наближаваше. Десет държави, повече от 140 обекта по сле-
дите на принцеса Евдокия Ласкарина Асенина, нейните предци и нейните на-
следници. Близо 70 дни пътуване в период от три години, хиляди километри, 
безценни емоции, уроци.

Старата Катедрала в Коимбра

46 Професорът от Питсбъргския университет D. L. Ashliman класира легендите за 
спящите герои (познати също като „Кралете от планината“) в категория 766: приказки за 
спящи герои и мигриращи мотиви. 

47 Според скромното ни проучване гробът на Ватаца Ласкарис е единственият запа-
зен до днес паметник на императорското семейство Ласкарис в периода от създаване на 
Никейската империя до XV век. Изключения са: 1) гробът на Мария Ласкарина (дъщеря 
на Теодор I Ласкарис и съпруга на унгарския крал Бела IV) във францисканската църква 
в Естергом, Унгария (1270 г.) и 2) урната с тленните останки на Констанс Хохенщауфен 
(дъщеря на императора Фридрих II и втора съпруга на Йоан Дука Ватаци във Валенсия 
(1307 г.). Следващият по време (след Ватаца, 1336 г.) известен гроб на член от фамилията е 
този на Онорато I Ласкарис ди Вентимиля от 1475 г. в Тенда (Танд), Франция. 
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Влизаме в църквата. Един младеж събира дребни дарения за храма и про-
дава картички и сувенири.

– Извинете – започваме несигурно, – искаме да видим гроба на Дона Ва-
таца. Тя е...

– Дона Ватаца! – възкликва младежът. – Вие знаете коя е Дона Ватаца?! От-
къде сте нучили за нея, вие сте чужденци, нали?

– Тя е правнучка на един от нашите най-велики царе – казваме в отго-
вор. – Иван Асен II!

– Какво? Така ли? Аз уча история на религиозното изкуство. Интересува 
ме всичко за тази невероятна жена. Нали знаете, че тя е единствената жена, по-
гребана в Катедралата?

– От вас научаваме това – признаваме и двамата със съпруга ми.
Съпругът ми разбира, че моето вълнение е на път да избие в някаква по-

сока. В такива моменти гледа да е по-далече от мен. Затова ме придружава до 
саркофага на Ватаца за малко, а после ме оставя сама. Връща се при студента и 
отприщват разговор. Дочувам, че става дума за рода Дуло...

Саркофагът на Ватаца Ласкарис в Старата Катедрала в Коимбра

Първоначално гисанът на Ватаца бил издигнат в близост до църковния 
престол, на най-почетното и видимо място. Бил покрит със скъпа тъкан, ця-
лата обсипана с двуглави орли. Не е ясно в кой момент е преместен в паракли-
са на свети Антоний от Падуа в най-източната част на левия страничен кораб. 
За своя последен път Ватаца е избрала вдовишки дрехи, които покриват цяло-
то ѝ тяло – туника и мантия. Един ангел от дясната страна на скулптурата до-
косва главата, от ляво вероятно е имало друг ангел, но с времето е ерозирал и 
се е загубил. Ръцете на починалата са събрани в молитвена поза пред гърди-
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те. Няма религиозни символи, никаква библейска сцена или изображение на 
любим светец! Нищо! За да може цялото внимание на посетителя да бъде по-
гълнато от декорацията на саркофага. Скулпторът Перо, майстор на арките, е 
изобразил три големи двуглави орела. Символът на нейния императорски про-
изход, онова, с което толкова е искала да я запомнят. Почти напълно разруше-
ният от времето епиграф е кратък и ясен: „Тук почива Д. Батаса, внучка на Им-
ператора на Гърция“48.

Вълнението ми пречи да стоя на едно място. Поплаквам се на една от пей-
ките за богомолци, после излизам да порева още малко в двора на църквата 
(клоатъра).

Клоатърът на Старата Катедрала в Коимбра

Изпитвам известно неудобство пред тази жена, съчетала блясък и жесто-
ка самодисциплина. Връщам се обратно. Спокойствието и тишината в църк-
вата започват да ми въздействат, в съзнанието ми изникват образи и звуци: 
грациозни движения, тропот на конски копита, шум от диплите на брокатена 
рокля, местене на фигури върху изящна дъска за шах... 

... Коя е Ватаца Ласкарис? Момиченцето, което язди диво из алпийските 
клисури в Тенда; учителката и наставницата; „приемната майка“ на принцо-

48 Вж. източник [11].
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ве и принцеси в португалския и кастилския двор; съпругата и любовницата; 
майката на едно момиче, чието име ще изплува в историята след много годи-
ни49; интелигентната дипломатка и съветница на дипломати; миротворката на 
иберийския полуостров; религиозната жена, която строи църкви в Алентежу 
и съхранява сред личните си съкровища реликви, свързани със Св. Франциск 
от Асизи и със Св. Влас; господарката-комендадора, амазонката, издигнала се 
от положението на кралска служителка до позицията на човек с икономическо 
и политическо влияние в Португалия; жената, която избира да управлява и да 
умре там, където основателят на португалската държава Алфонсо Енрикеш е 
воювал, строил и умрял; жената-войн от легендите? 

Ватаца е всичко това взето заедно, тя е комплексна, релефна и завладява-
ща личност, която очарова не само съвременниците си! 

Изпитвам тънка завист към онези мъже от Алентежу, които са я изпрати-
ли в последния ѝ час, които пеели и се молели за душата ѝ с вдигнати нагоре 
ръце. Площадът пред катедралата бил пълен със стотици хора – крале и крали-
ци, принцове и принцеси, аристократи, епископи, игуменки и монахини, рица-
ри, военни и васали... 

Още си плача и незнайно защо докосвам дрехата на вековната скулптура. 
Това по странен начин разбужда у мен мъката, която още не съм изплакала за-
ради скорошната загуба на мама, мъката за моите баби и прабаби. 

През ума ми пробягва едно обещание, което бях дала на кръщелницата 
си Теа: да направим поклонническо пътуване до Сантяго де Компостела. Из-
веднъж обаче разбирам, че аз току-що съм завършила своето поклонническо 
пътуване. И крайната му точка не е църквата на Светия Апостол Сантяго, а 
гробът на една Жена-Войн, в чиито вени е текла и българска кръв. Затова ще 
разкажа първо на Теа цялата тази история, а тя, когато му дойде времето, нека 
сама да избере по кои пътеки да тръгне, за да просветли душата си.

Автор на фотографиите: Емил Йосифов
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  Ìàéñòîðè íà ïðåâîäà

Мария Спасова

„СЛОВО ЗА ВРЪБНИЦА“ ОТ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК

Григорий Цамблак, видният църковен деятел, талантливият български 
писател и вдъхновеният християнски проповедник от Късното средновековие, 
„заема водещо място в литературите на Slavia orthodoxa“1. Агиографските, па-
нигиричните и химнографските му съчинения принадлежа на литературите на 
България, Сърбия, Русия и Молдо-Влахия. Григорий Цамблак все още е сла-
бо познат като автор на блестящи проповеди и причината за това е липсата на 
критично издание на хомилетичното му наследство както на езика на ориги-
налите – българския език от XIV в., така и в превод на съвременен български 
език. 

Проповедите на Григорий Цамблак още през XV в. са събрани в сборник 
под наслов Кънига Григориꙗ Цамблака., включващ 18 проповеди2. Най-вероятно 
сформирането на сборника е станало в Русия, защото всички запазени препи-
си са руски. През последните десетилетия интересът към Цамблаковите про-
поведи се засили благодарение на научните изследвания върху Книга Григория 
Цамблака и на издадените преводи на отделни проповеди на съвременен бъл-
гарски език3. 

1 Thomson, F. Gregory Tsamblak: Тhe Man and the Myths. – Slavica Gandensia. Gent, 1998. 
Vol. 25. N 2: Sonderband, 89 – 98, p. 116.

2 Само един препис на Книга Григория Цамблака съдържа 22 поповеди.
3 Тъй като публикацията е свързана с превод на Цамблакова проповед, тук не е оп-

равдано да се дава научната библиография, свързана с изследванията върху хомилетично-
то творчество на Цамблак, а се посочват само публикуваните преводи на проповеди: Слово 
за божествените тайни от Григорий Цамблак (превод М. Спасова). – Духовна култура, 
1994, 8, 1 – 12; Григорий Цамблак. Похвално слово за светите и върховни апостоли Петър 
и Павел от Григорий, монах и презвитер (превод М. Спасова). – Слово и образ, 1/2009, 
81 – 89; Григорий Цамблак. Похвално слово за преподобните отци (превод М. Спасова) – сп. 
Език и литература. Брой 1 – 2/2009, 9 – 12; Надгробно слово на Киприан, архиепископ руски 
(превод на Н. Дончева). – В: Григорий Цамблак. Избрани съчинения. София, 2010, 65 – 72; 
На сирна събота. Похвално слово за преподобните отци (превод А.-М. Тотоманова). – В: 
Григорий Цамблак. Избрани съчинения. София, 2010, 73 – 96; Похвално слово за великомъ-
ченик Димитър (превод В. Тъпкова-Заимова) – В: Григорий Цамблак. Избрани съчинения. 
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Предложеният тук превод на съвременен български на гри́горéѧ а͗рхиє͗пⷭпа 
рѡ́сииска́го. сло́во в неⷣлю верꙿбнѹю.ѕ҃., влизаща в състава на Книга Григория Цам-
блака, е по ръкопис № 31, ф. 199, РГБ, първа четвърт на XV в. През 2010 г. беше 
публикуван превод на А.-М. Тотоманова на същото слово (вж. бележка 3). Ней-
ният и моят превод са направени независимо един от друг. Превеждането на 
средновековните славянски текстове на съвременен български език предполага 
разбиране и тълкуване на смисъла и съдържанието им. Това обяснява и разли-
ките в двата превода на съвременен български език на Слово за Връбница, отда-
лечени с повече от шест века от времето на създаване на оригинала на творба-
та. Всеки превод носи особеностите на идиолекта на преводача, „белязан“ е от 
стилистични и лексикални различия. Сравнението на двата съвременни пре-
вода кореспондира с проблемите, свързани с изследването на средновековните 
многократни преводи, извършени от един и същи гръцки образец. 

(104а–113а) Слово за Връбница  
от Григорий, архиепископ руски

Отново Спасителят влиза в Йерусалим! Отново – чудеса! Отново – уве-
рение във Възкресението! Отново мъртви възкръсват! Но не възкреси Лазар 
така, както (възкреси) сина на вдовицата: оня, току-що умрял, вдигна от носи-
лото, докато го изнасяха от града, а този, мъртъв от четири дни и вече смър-
дящ, от гроба призова със слово. Тогава, впрочем, най-смирено разкриваше 
силата на своята божественост, възпирайки юдейското настървение, тъй като 
времето на спасителното страдание беше още далече. Но днес, понеже за това 
беше дошъл, властно Себе Си показа. Идва шест дни преди Пасха, за да запази 
спокойствието на празника, за да изпълни тогава пасхалната радост за хората, 
понеже скръб им предстоеше срещу празника, когато Той щеше да бъде разпъ-
нат, светилата небесни щяха да помръкнат, основите на земята – да се разтре-
сат. Шест дни преди Пасха Иисус дойде във Витания, дето беше умрелият 
Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Мар-
та прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на трапезата (Йо 
12:1–2). На десетия ден от месеца се вземаше агнето (Изх 12:3), което на праз-

София, 2010, 122 – 127; Похвално слово за Връбница (преводът А. Тотоманова). – В: Григо-
рий Цамблак. Избрани съчинения. София, 2010, 128 – 135; Слово за монашеското житие 
(превод М. Спасова). – Език и литература, 2013, 1 – 2, 137 – 145; „Слово за покойниците“ 
от Григорий Цамблак (превод М. Спасова). – Forum Theologicum Sardicense. Богословска 
мисъл. Периодично издание на Богословския факултет към Софийския университет „Св. 
Климент Охридски“ n. 1/2013, an. XVIII, 63 – 89; Григорий Цамблак – проповедникът. Пох-
вално слово за светите четиридесет великомъченици (превод М. Спасова). – Пламък. Тво-
рци от Великотърновския край. Кн. 2, 2014, 144 – 149; Слово за починалите от Григорий 
Цамблак (превод М. Спасова). – В: Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki. Warszawa, 
2014, 199 – 224. Подготвям изданието на Книга Григория Цамблака по най-ранния руски 
препис от XV век с успореден превод на всяка проповед на съвременен български език. 
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ника се принася в жертва. Оттогава започваха приготовленията за празника. 
Затова шест дни преди това, което е деветият ден от месеца, правеха богато уго-
щение и този ден се считаше за предпразненство. Затова и Господ тогава идва 
във Витания при Своя приятел Лазар, празнуващ според обичая. Евангелистът, 
искайки да покаже истината за Лазар и че като е възкръснал, не е умрял наско-
ро след това, а дълго време е прекарал ядейки, пиейки и спейки, добавя: Лазар 
беше един от седналите (Йо 12:2). Голямо множество иудеи узнаха, че е там, 
и дойдоха не само заради Иисуса, но за да видят и Лазаря, когото Иисус въз-
креси от мъртвите. (Йо 12:9) Народът, благоразумен и непресторен, приема-
ше с наслада това, което вършеше Господ, и от самото отначало повярва, че са 
божествени всичките Му дела. Затова, от ревност подтиквани, идват да видят 
и извършилия чудото, и възкръсналия, и най-вече очакващи да чуят от Лазар 
нещо за нещата в отвъдното. Представяха си, че щом е прекарал там четири 
дни, знае всичко тамошно със сигурност: за патриарсите, за Мойсей и Аарон, 
за съдиите, за Самуил, Давид и Соломон, за царете, за пророците, за Кръстите-
ля. И някои, впрочем, заради Лазар вярваха в Иисус, а първосвещениците се 
сговориха да убият и Лазаря (Йо 12:11). Каква слепота! Кава жестокост! Адът, 
треперейки, освободи Лазар, и гробът го върна тутакси, чувайки Божествена-
та повеля, а тези пък, убийството, замислено от тях срещу Господа, и към Ла-
зар насочваха, но така по-велики не ставаха. Защото ги глождеше и ги душеше 
силно това, че когато празникът настъпи, всички ще се стекат там да гледат и 
да слушат ставащото. На другия ден тълпи народ, дошли на празника, като 
чуха, че Иисус иде в Йерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го по-
срещнат, като викаха: осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят 
Израилев (Йо 12:12 – 13). 

И когато вече изпълни всичко, учейки, вършейки чудеса, благодеяния на 
юдеите правейки (а и приближаваше времето за кръста), след като извърши и 
най-голямото чудо с Лазар, със слава отива в Йерусалим: не пеша, както преди, 
а възседнал като цар върху оседлано осле, както беше обичаят царете на Изра-
ил на такъв скот да яздят. Чуй какво стори Давид, поставяйки Соломон за свой 
наследник и цар в Йерусалим и в цял Израил. Така е изложено във Втора книга 
Царства4: И цар Давид каза: повикайте ми свещеник Садока, пророк Ната-
на и Иодаевия син Ванея. И те влязоха при царя. И царят им рече: вземете 
със себе (106б) си слугите на вашия господар, качете Соломона, моя син, на 
мулето ми и го заведете в Гион5, и го помаже там свещеник Садок и пророк 
Натанза цар над Израиля, затръбете с тръба и извикайте: да живее цар 
Соломон! След това придружете го назад, и той ще дойде и ще седне на моя 
престол (3 Цар 1:32 – 35). Излязоха – рече – да го посрещнат (Йо 12:13), но не 
просто излязоха, а и взеха палмови клончета, и не само това, но и викаха и 
то не някаква мирска и за царе подобаваща прослава, достойна не за човек, а 
за Бога единствено: Осана! Благословен Идещият в име Господне, Царят Из-

4 Стихът, който се цитира, не е във Втора, а е в Трета книга Царства.
5 У Цамблак топонимът Гион е предаден с Народното място.
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раилев (Йо 12:12 – 13). Осанна пък на еврейски означава спаси, както в сто и 
седемнайсети псалм беше преведено от Седемдесетте: О, Господи, спаси! (Пс 
117:25), което към Единия Бог се отправя. 

Ако някой пък се препира, че този възглас е бил подходящ за прослава на 
тогавашните царе, нека чуе Давид, пеещ в псалма: Не се спасява цар с много 
войска; голямата сила не ще защити исполина (Пс 32:16). Защото ако не се 
спасява цар с много войска, как щеше да бъде призоваван към спасение от тол-
кова много хора? Но това, което от Бог Отец пророчески беше изречено отдав-
на, днес се изпълни, защото на кого от царете рекоха това: Благословен Идещи-
ят в име Господне? На никого! Но и никого от пророците някога не почетоха 
така техните бащи. Но нека издирим кой ги подтикна? Кой ги научи по такъв 
начин да Го посрещат? Кой премъдро ги посъветва така да викат? Кой на тол-
кова хора такова единомислие внуши? Кой непознати хора от различни краи-
ща за единогласието на възхвалата подготви? Кой накара простите неуки, жи-
веещи по селата, да Го посрещат с хваления, достойни за Бога – нещо повече, 
за Него писани? Кой друг, освен вседействащият Дух Свети, Царят Израилев! 
Понеже архиереите и книжниците щяха да се провикват към Пилат: ние ня-
маме друг цар освен кесаря, (Йо 19:15) (107б) тези, изпреварвайки, възгласят: 
Цар Израилев, и предварително на онези неверието изобличаващи и показва-
щи, че Този, Когото от завист на смърт предадоха, царува като Бог на всички 
и като Цар на Израил. И понеже всички, царствали в Израил – от Саул чак до 
Йехония, никаква полза не донесоха на Израил, а по-скоро обратното бе при 
тях: говоря за войни и битки, разцепления, обсади, пленения, преселения. Дой-
де истинският Цар, Който по същност е Цар Един, на Него се молеше Давид в 
псалма: издигни силата Си и дойди да ни спасиш (Пс 79:3). И понеже дойде да 
спасява, и затова, както и подобава, народът вика: Осана! Благословен Идещи-
ят в име Господне, Царят Израилев (Йо 12:13). Иначе би рекъл: „Понеже ти, 
Израилю, от своя Цар се отричаш, Той няма да царува над тебе. Той е щедър 
и е дошъл да очисти греховете ти. Ето, тебе като изостави, ще се възцари над 
народите, за които Давид рече: Бог се възцари над народите (Пс 46:9). Затова 
и идва, възседнал осле, младо и необуздано, което е прообраз на народите. А 
Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: „не бой се, дъще 
Сионова! Ето, твоят Цар идва, възседнал на осле“. (Йо 12:14 – 15; Зах 9:9; Ис 
62:11; Мт 21:5). И какво рече? Другите евангелисти казват: изпраща двама от 
учениците Си да отвържат и да докарат осле (по Лк 19:30; Мк 11:1 – 2; Мт 
21:2). Тук Йоан нищо подобно не споменава, а казва само като намери едно 
осле, възседна го (Йо 12:14). Не защото те не се съгласуват (как така, нали в тях 
Светият Дух е говорил!), а понеже Спасителят го намери, доведено от тях, и го 
възседна, давайки знамение, че след кръста и Възкресението (Светият Дух) ще 
се спусне върху народите. Защото доколкото този скот няма единна природа, а 
е смесен от кон и магаре, затова е опърничав, неуправляем и напълно безпло-
ден. Народите пък, бидейки словесни живи същества, но и на дявола подвласт-
ни, и боледуващи безплодието на богопознанието, и заради това бяха нечисти 
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и мерзки за юдеите. И с основание, понеже те се наричаха люде божии. И затова 
това първородният син възседна осле, наподобяващо образно народите, и към 
града отива. Дори само с възсядането на ослето тези две неща ознаменува: че 
тяхната необузданост в добропокорство ще превърне и че там ще ги заведе, на 
кръстното място, за да се поклонят. Юдеите впрочем злото отхвърляне ще при-
емат, а тези пък – добрата промяна. 

И чуй премъдрия Павел, който пише до филипяните: Пазете се от псе-
тата, рече (Фил 3:2). Понеже отначало те се наричаха синове, и народ свещен, 
и възлюбен Израил, и имаха обрязването като знак на вярата. Народите пък 
бяха беззаконници, от идолослужение нечисти, затова в Писанието и псета са 
наричани, затова и на хананейката, която молеше да изцели дъщеря ѝ, Господ 
отговори: не е добре да се вземе хлябът от чедата и да се хвърли на псета-
та (Мф 15:26), нейния народ псета наричайки, а юдеите – чеда. Но както вече 
казах, веднага за двата (народа) се смени редът: псетата преди заради това, че 
не се обрязваха, синове станаха заради Кръщението; тези пък, които бяха сино-
ве заради обрязването, псета станаха заради христоунийството. Бог Отец тях 
като имаше предвид, от името Господне рече: псета ме окръжиха (Пс 21:17), 
защото нито един измежду зверове обикновено не се радва така на кръвта, как-
то псето. 

Ето, твоят Цар иде при тебе кротък (Мф 21:5). Не като първите царе, 
хищници, горди и високомерни, стремящи се по-скоро да те погубят, а не да те 
опазят, а кротък и спасяващ (Зах 9:9). И ето ти знак, рече (Изх 3:12; 1 Цар 
2:34; 4 Цар 20:9). Защото не надигна херувимите, серафимите и цялото небес-
но войнство, идвайки към тебе като Бог Всемогъщ, а с много голяма кротост 
върху презряно осле идва тебе да освободи. Ликувай от радост, дъще Сионо-
ва (по Зах 9:9). Не малко, не сдържано, а силно ликувай от радост, по-голяма 
от всички радости, които са ти се случили! Забрави, рече, предишните радости, 
които са те споходили през дните на твоето добруване, понеже злодеянията на 
живеещите в теб се умножиха, добрите ти дни в лоши дни се превърнаха, а ве-
селбите и празниците ти – в плач и скръб, понеже присъствието на истинската 
радост беше далече от теб. Днес ликувай, защото идва и вече е в теб, измивайки 
те от беззаконията ти със Своята кръв, избавяйки те от ръцете на твоите враго-
ве, гарантирайки освобождението ти да не видиш зло никога вече. 

Ето, твоят Цар идва при тебе, кротък и спасяващ (Зах 9:9). Като чу-
ваш кротък и спасяващ, да не помислиш, че е като Давид, понеже и той беше 
цар, кротък се наричаше, както се молят в песента пленниците: Спомни си, 
Господи, Давида и всичката му кротост (по Пс 131:1). И Голиат уби, и победа 
постигна за Израил, и радост немалка. Кротък е, понеже иде като агне на за-
коление. Като Бог пък преизподнята накара да се страхува и Лазар възкреси с 
голяма власт. И небесното със земното ще съедини чрез кръвта на Своя Завет. 
Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Йерусалимова (Зах 
9:9). Какво повеляваш да се проповядва, пророко? Издигнал глас, проповядвай 
величието Божие, понеже твоят Цар съзря твоето смирение. Понеже иде, за да 
се възцари над тебе, да изтреби оръжието у Ефрем и конете в Йерусалим, и 

Майстори на превода • Мария Спасова. „Слово за Връбница“ от Григорий Цамблак



алманах • Ϛвета гора • 2016 493

да пречупи всяко военно оръжие (по Зах 9:10). Защото ето, за Него пророкът 
говореше: лъка ще строши, оръжието ще сломи, и щитовете ще изгори с 
огън (по Пс 75:4). Проповядвай високо с радостен глас, защото Спасителят те 
посети, понеже Освободителят те помилва, никога повече да не бъдеш в роб-
ство, никога повече – в страх и мъка, а в смирение и пълно спокойствие, та оръ-
жията и меча на орала и сърпове да се прековат (по Ис 2:4), понеже никога 
повече копието на твоите врагове към вратите ти няма да се приближи, защото 
кръстът на твоя Цар по средата ти ще застане, пазейки те. 

Тържествувай, дъще Йерусалимова! Тържествувай, понеже от Сион ще 
излезе законът и от Йерусалим – Словото Господне (Ис 2:3). Изпрати пропо-
ведници при дъщерята вавилонска, която някога те разгроми и те плени. Раз-
кажи ѝ за постигналата те слава и радост. Защото истината за твоя Цар насън 
беше предсказана на тази царица, за свидетели имаш Даниил, Агей и Захария. 
Дай си сметка за своето прегрешение, и вместо богата плячка доведи техните 
царе да се поклонят в тебе на твоя Цар, да видят красотата ти и да се засрамят, 
да познаят, че ти си Йерусалим, светият град Божи, опозорен някога, а днес – 
царстващ. 

Изпрати и на изток благата вест, защото Неговото име е изток, както пише 
в псалма, а Писанието е истинно, понеже Той възсия за нас, седящи в тъма и 
смъртна сянка (по Пс 106:10). 

Изпрати и на запад, възвестявайки, че възнеслият се на запад е Владетел 
на всички и всички ще изпълни със Своята слава и към по-добро ще ги възведе.

Към юг не затруднявай пратениците, защото Самият Той оттук дойде спо-
ред Авакум: Бог ще дойде от Юг (Ав 3:3).

Нито пък към север изпращай, защото ти някога беше северната стра-
на в твоето неведение поради греховния си и законопрестъпен живот (по Пс 
47:3). Но днес, когато повея от юг, откъдето Господ иде, никога повече ти няма 
да си северната страна, защото вече се освободи от предишната студенина 
и скръб, и днес си град на великия Цар (по Пс 47:3), в чиито тегоби Бог се 
познава. А колкото за тебе, (Израилю) заради кръвта на завета ти си из-
вел твоите затворници от рова, в който няма вода (по Зах 9:11). Кои са те? 
Праведниците, патриарсите, пророците. Освободил си ги от ада чрез кръвта на 
Иисус, с която Той скрепи завета си с теб. А че адът ров се нарича, свидетелства 
и Давид: не бъди безмълвен пред мене, та да не би пред Твоето безмълвие да 
се уподобя на слизащ в ров (по Пс 27:1) А че е безводен, свидетелства богатият, 
който моли патриарха (Авраам) да изпрати Лазар там да намокри края на 
пръста си и да го разхлади (по Лк 16:24).

Заради кръвта на завета Ти, рече, понеже кръвта и жертвите и Законът 
на Стария завет не там, а на Синайската планина бяха завещани. Новия завет 
обаче Господ завеща в самия Сион, в горницата.

Но нека преминем от пророка към евангелиста и да видим горещата вяра 
на народа към Спасителя: И когато минаваше Той – рече, – постилаха дре-
хите си по пътя (Лк 19:36). Понеже като победител Го посрещаха (а символ на 
победата са палмовите клонки) и царска почест Му въздават (постилаха дрехи-
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те си). Но и това не убеди еврейските първосвещеници да повярват, а ядосани и 
наскърбени заради славата, с която хората Го славеха с учениците, някои от фа-
рисеите рекоха: Учителю, запрети на учениците си (Лк 19:39). О, безсрамен 
нрав и език! Как дръзнаха да изрекат това? А какво им отвърна Той: Казвам 
ви, че ако тия млъкнат, камъните ще завикат (Лк 19:40). И Йоан6 също им 
говореше: Амин! Казвам ви, Бог може от тия камъни да въздигне чеда Авра-
аму (Мф 3:9). Защото те, същински чеда на Авраам по рождение, не повярваха 
в Този, в Когото той вярваше още преди Бог да подтикне чрез вярата народите, 
подобни на безчувствени камъни, да станат чеда Авраамови, както рече чудни-
ят Павел, и по обещание наследници (по Гал 3:29), да въздават Нему хваления 
и да проповядват Неговото спасение. Ако тия млъкнат, камъните ще зави-
кат! Виж как злобата сама срещу себе си воюва! Защото мислейки да спрат и 
да забранят хваленията за Него и почестите, подобаващи за Бог, заради което 
и да рекат така безсрамно: Учителю, запрети на учениците си, те получиха 
остра стрела в собствените си сърца, когато чуха: ако тия млъкнат, камъни-
те ще завикат. И още повече, когато чуваха децата да Го наричат Син Дави-
дов както в псалмите и пророчествата, и за Цар Израилев да Го провъзглася-
ват – това най-много ги уязвяваше. И понеже те мълчаха, от завист заключили 
уста, забраняваха и на другите да Го възхваляват. Те впрочем бяха същите, на 
които Господ беше рекъл: Горко вам, книжници и фарисеи, задето затваряте 
царството небесно пред човеците: защото нито вие влизате, нито влиза-
щите пускате да влязат (Мф 23:13). На непорочните младенци дава благодат 
да Го възпяват: от една страна сбъдваше пророчеството, казващо: Из устата 
на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала (Пс 8:3), а от друга страна 
твърде много ги посрамваше, понеже техните деца викаха осана, докато те под-
готвяха кръста. Незлобивите и праведните се приобщаваха към Господа, а учи-
телите и старците се разпалваха от гняв. Децата познаваха Този, който ги дава-
ше живот в майчините утроби, а фарисеите и законниците не приемаха Този, 
Който избави техния праотец от робството в Египет.

Него и ние днес заедно с децата като победител на смъртта възпяваме. 
Като на Цар и Бог наш Му се покланяме. Като на Спасител Му се молим да ни 
приобщи към своето тридневно възкресение, та при второто Му пришествие 
да ни направи достойни да Го посрещнем във въздуха, според блажения Павел 
(по 1 Сол 4:17) и с чиста съвест да се явим пред лицето Му и така винаги да бъ-
дем с Него. Защото нему подобава славата, властта и поклонението с безначал-
ния Отец и с Пресветия Дух сега и винаги и в безконечните векове, амин.

6 Всъщност евангелският стих, който Цамблак цитира по-нататък, е по Мт 3:9, въпре-
ки че подобен е и Йо 8:39 и Лк 3:8.

Превод 

Мария 
Спасова
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Писмо до приятел

Марин Крусев
на 70

До Марин Крусев – издател, приятел, автор на книгата „Ясна мъгла“!
Уважаеми г-н издателю, скъпи приятелю и литературен събрате. 

Пише ти онзи, с който времето и съдбата те намериха случайно. Той някак 
непредвидено и почти принудително акустира от брега на Варна на брега 
на великотърновската Янтра. Огледа се, повъртя се и видя, че няма нито 
докове, нито пристанища, нито дори малък вълнолом или балчишко скеле, 
на което да си върже еднодръвката, няма. Но остана и забрави за водните и 
пристанищните недоимъци. Като се измина неписаното карантинно вре-
ме, отредено за новобранци, бе удостоен с честа да се срещне и запознае с 
Ваши величества – стопаните на издателство „Слово“. Искам да знаете, 
в случая персонално ти, че тази среща за мен се превърна в начало. В мое-
то професионално литературно начало. Може да го признаят и други, по-
дозирам, че е така, но думата им няма да взема. И друг път бях влизал в из-
дателство, и преди това се бях докосвал до редакторски светини, но сега 
беше различно. Първо, защото издателството си господарстваше еднолич-
но и не зависеше от ничие благоволение. А онова, другото, прословутото 
издателстов „Г. Бакалов“ във Варна, което бях навестявал през годините на 
социализма, знаеше две и двеста. В очите ми то бе и си остана непревзема-
ем бастион, крепост на официалната, на ръкоположената литература, към 
която, смеех ли да призная и пред себе си, вече се бях устремил. Влязох там 
няколко пъти, но не занесох свой ръкопис. Занесох чужди, за да сватувам. 
Опитвах се другиму да помогна, на себе си не успях. По своя вина, разбира се. 
Но не ме и припряха – с дума, насърчение, обещание... Така е трябвало. Част 
от варненските си идеи пренесох тук. На първо място идеята за поредица – 
тогава не съвсем ясна, от вида на история на естетическите проекти в лице-
то на специализираната периодика за литература и култура у нас след Първа-
та световна война. Не се получи с варненската „Андина“ на Панко Анчев, но 
запазих влагата. За издателство „Слово“. То ме прие и оцени идеята. Мисля, 
че оттогава започна всичко. Започна нашето приятелство. Вие ми се дове-
рихте. Не само за поредицата „Литературни кръгове и издания“, от която 
успяхме да издадем цели пет книжки. Благодаря ви!

Юбилей
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Марине, направеното от теб е много. За мнозината от моето поколе-
ние, вградили себе си в катедра „Българска литература“, то се оказа решава-
що. Дълги години всички мои книги излизаха в издателство „Слово“ и никъде 
другаде. Ние бяхма вашите автори, а вие бяхте нашите издатели. Нашето 
издателство! Да, дебютът не се забравя. Говоря за критическия... И докато 
се опитвах да намеря вярното разстояние помежду ни, разбрах кой е Марин 
Крусев. Прочетох „Ясна мъгла“ и съвсем ми се замъгли... Защото това беше 
най-сериозната смешна книга, която бях чел до момента. Беше си класика! 
Затова ми се замъгли... до проясняване. Разбрах, че случайни автори, случай-
ни книги няма, стига да говори Негово Величество Талантът. Е, то вече 
беше говорил и аз трябваше да имам предвид това говорене.

С издателство „Слово“ и лично с теб свързвам най-хубавите си години 
във В. Търново. Защото срещнах не просто своите издатели, а своите при-
ятели. Смея да мисля, че и до днес тази връзка е жива. Издателство „Слово“, 
освен всичко друго, бе Дом. В буквалния и преносния смисъл на думата. Гос-
топриемен дом. Много думи са изречени тук, много разговори за литерату-
ра и добри намерения са отеквали между стените на редакционните стаи. 
За прекараните богоугодни часове в прекрасната ви градина – да не говорим. 
Това време ми липсва. Много ми липсва, Марине! До такава степен, че поня-
кога ме хваща яд! За изминалото време, за пропуснатото през последните 
години!

Липсва ми готовността ти да уйдисваш на всичките ни умства и без-
умства. Липсват ми пътуванията до Аполония, много повече до София, на 
Панаира на книгата. Помня как ви гледаха – а покрай вас и нас – мастите 
софийски автори, довчерашните страшни редактори на водещи издания, 
до които бе почти невъзможно да се домогнеш... Благодарение на вас Бълга-
рия вече имаше нова издателска и литературна столица. Защото се родиха 
много поредици – от „Малка ученическа библиотека“ чак до „Нова българка 
библиотека“. Роди се и се именува цял „Национален институт за нова бъл-
гарска литература“. Работехме всички заедно. С издателите на „Абагар – В. 
Търново“, – също. Бе чудесна тази среща на академичното литературозна-
ние с частния издателски интерес. В името на българската книга, на българ-
ската наука, на българската литература.

Благодарение на теб и издателство „Слово“ станахме домакини на кон-
ференции и други незабравими форуми. С участието на колеги от държав-
ните университети в цялата страна. Гостуваха ни писатели като Генчо 
Стоев, учени като проф. Никола Георгиев. Представяхме книгите си в На-
ционалния дворец на културата, в Регионална библиотека „П. Р. Славей-
ков“, в Унгарския културен институт. Какво да кажем за ударното пред-
ставяне на първите 10 книги от поредицата „Нова българска библиотека“ в 
Дома на армията на границата на новото хилядолетие... Десетки са споме-
ните. Благодарение на тях можем да гледаме спокойно назад и да се утеша-
ваме, че не сме се изгубили във времето. И сега, колкото и рядко да се отби-
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вам, усещам нещо от духа на онова време. Особено когато отворя вратата 
на редакторите и видя вечно дежурящия Детелин Гинчев. Умният и дели-
катен редактор на нашите книги. Приятеля, на който също дължа много.

Марине, направеното от теб и от екипа на „Слово“ вече е част от ис-
торията на българската литература. Част от историята на издателст-
кото дело у нас. Вие бяхте първите, които понесоха щафетата. Първите 
застъпници за каузата българска литература в частното предприемачество 
след промените. Истински радетели за българската литература и Слово. 
Затова достойно носехте и продължавате да носите името си! Нека то 
пребъде във времето. Зная, че от висотата на твоите 70 години се вижда 
повече. Че и дребното, и едрото стават все по-отчетливи, понякога дори 
сменят местата си. Желая ти много здраве и сили да държиш още дълго 
издателския жезъл. И макар времената за българската книга и наука да са 
трудни, да не кажа безпощадни, на хора като теб и на издателства като 
нашето „Слово“ ще се крепи надеждата, че не всичко е загубено. То е в онова 
нежно, почни невидимо докосване на раменете. На автора и издателя, дока-
то вървят по общ път и гледат в една посока. Няма по-велико пътуване във 
времето от това – от епохата на Ал. Паскалев и Яворов, на Дядо Хаджия и 
Й. Йовков, до днес. Дори социализмът не успя да го компрометира. Въпреки 
погромите над истинските таланти, въпреки десетилетията убийствено 
мълчание, заличили не едно достойно име и не една достойна книга. Ти беше 
от хората, които продължиха жив духа на класиците от преди Девети сеп-
тември. Но не забрави и за най-достойните писатели, утвърдили имената 
си след тази водоразделна дата. „Нова българска библиотека“ бе пръв опит 
да се посочат онези, които заслужават да заемат местата си в Пантеона. 
За това се искаше кураж. Времето потвърди този избор. Както и толко-
ва други неща, заради които си струва да се дава отчет пред хората и пред 
Бога!

Честит ти юбилей! Наздраве от мен и от най-искрените ти приятели!

Сава Василев
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Проф. Милко Коларов1

на 70 години
Милко Коларов (1946) е завършил музикалната 

академия в София  – композиция при проф. Пан-
чо Владигеров и оркестрово дирижиране при проф. 
Константин Илиев. Специализира в Париж. След 
дипломирането си през 1973  г. развива активна 
творческа, изпълнителска и педагогическа дейност, 
за което е отличаван многократно с престижни 
национални и международни награди. От 1968 до 
1991  г. живее в София. Бил е диригент на Варнен-
ската филхармония (8 години), Варненската опера 
и зам.-главен редактор на БНР (1980 – 1984). В про-
дължение на близо 20 години ръководи (по съвмести-
телство) Габровския камерен оркестър и по негова 
инициатива през 1976  г. се създава фестивалът 
„Дни на камерната музика“. От 1991 до 2009 г. успоредно с преподавателската си дей-
ност във Варненския свободен университет е диригент и на Симфоничния оркестър на 
Музикалното училище във Варна. От 13 март 2005 г. започва дейността си създаде-
ния и ръководен от него Камерен ансамбъл „Симфониета“, който, освен ежегодните си 
участия в ММФ „Варненско лято“, е изнесъл и десетки неделни концерти матинета с 
17000 слушатели в Градската художествена галерия на Варна. Професор е по инстру-
ментознание, симфонична оркестрация и дирижиране. В периода 2000 – 2005 г. заедно с 
проф. Лари Уайт (САЩ) и проф. Марин Чонев ръководи майсторски курсове на амери-
кански студенти от всички американски щати, с които подготвя за изпълнения та-
кива произведения като „Реквием“ от Моцарт, „Меса до мажор“ от Бетовен, „Немски 
реквием“ от Брамс, „Te Deum“ от Жорж Бизе и др. Твори във всички музикални жанрове. 
Произведения на Милко Коларов са изпълнявани, записвани и издавани в много страни 
по света – Русия, Италия, Великобритания, Германия, Австрия, Швейцария, Франция, 
Полша, Турция, Япония, САЩ, Южна Корея, Сингапур, Унгария, Гърция, Холандия и др.

Почти цялото творчество на Милко Коларов е записано на грамофонни плочи, 
компактдискове (12 CD) и DVD. Създател е и на 3 филма за Българската национала 
телевизия. Бил е член на жури на редица наши и международни конкурси. Председател 
е на фондация „Добри Христов“.

1 Музика от композитора Милко Коларов можете да чуете на мултимедийния диск-
приложение към броя.
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По-важни произведения на Милко Коларов

Музикално-сценични: „Корени“ („Корен дълбоко в небето“)  – балет  – 
1986, „Най-щастливият човек“ – опера-приказка – 1990, „Малка Коледна при-
казка“ – мюзикъл – 1994.

Симфонични и музикално-симфонични“: „Симфонични вариации“  – 
1973 – дипломна работа, „Април 1876“ – оратория за смесен хор, соло мецос-
опран, четец и голям симфоничен оркестър  – 1978, „Концерт за кларинет и 
оркестър“ – 1981, „Концерт за цигулка и оркестър“ – 1984, „Елегия за голям 
симфоничен оркестър и орган“ – 1996, „Концерт за бастромбон и оркестър“ – 
1998, „Концерт за медни, ударни и пиано“ – 1999, „Китни гости и коледари“ – 
сюита за смесен хор, женски хор, детски хор и симфоничен оркестър – 2000, 
„Елените. Ранният край на лятото“ – за инструментален ансамбъл – 2006, „Пър-
ва симфония“ – 2001, „Парафраза – концертанте“ – за пиано и оркестър – 2015.

Камерна музика: „Позиции“ – вокален цикъл – 1971, „Соната за соло ци-
гулка“ – 1885, „Приказни пътечки“ – клавирен цикъл – 1986, „Соната за соло 
кларинет“ – 1992, „Осем пиеси за фагор и пиано“ – 2002, „Концертна музика за 
два рояла“ – 2007, „Trio breve“ – за цигулка, виола и виолончело – 2008, „Лири-
ка“ – клавирен цикъл по стихове на Петър Алипиев – 2012.

Хорови цикли: „Годишните времена“ – 1972, „Защо чука капчука“ – 1982, 
„Две песни в памет на Васил Арнаудов“ – 1992.

Над 100 солови („Аз притварям очи и те слушам“, „Ноктюрно“, „Тъй много 
слънцето е влюбено в земята...“), хорови песни, инструментални пиеси („Скер-
цо за флейта и пиано“, „Малко рондо за обой и пиано“...), театрална музика 
за над 30 постановки, между които: „Вражалец“ – Ст. Л. Костов – 1968, „Най-
щастливият човек“ – Максим Асенов – 1977, „Албена“ – Йордан Йовков – 1979, 
„Палечко“ – Валери Петров – 1985, „Само дом, легло и църква“ – Дарио Фо – 
1987, „Сдружени убийци“ – Робер Тома – 1989, „Последната лента“ – Самуел 
Бекет – 1991, „Пингвинчето Фраки“ – Мариана Гочева – 1992, „Барон Мюнха-
узен“ – 1992, „Подземието“ – Мърей Шизгал – 1993, „Игра на шах“ – Алексей 
Шипенко – 1994, „Клаксони и свирки“ – Дарио Фо – 1994, „Кучето, което не 
можело да лае“ – Джани Родари – 1994, „Крокодилът“ – Ф. М. Достоевски – 
1995, „Нора“ – Х. Ибсен – 1995, „Кой се страхува от Вирджиния Улф“ – Едуард 
Олби – 1997, „Малкият принц“ – Екзюпери – 2000, „Учителят или сянка върху 
дъската“ – Жан-Пиер Допань – 2003.
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Книги

„Недовършена анкета“ – анкета, интервюта, статии, отзиви – 2006, „Сим-
фоничният оркестър и неговите инструменти“  – въведение в оркестрацията 
(сборник лекции) – 2007, „Записки“ – 2013.

Научни и почетни звания и награди на Милко Коларов

„Заслужил артист“ – 1987, Награда „Варна“ – 1979, 1984, 1996, Първи на-
гради на Съюза на българските композитори (СБК) – 1974, 1978, 1982, 1985, 
1996, Голямата награда „Златният делфин“ за театрална музика – 1997, Награ-
дата на Българското национално радио – 1982, Първи награди на Министер-
ството на просветата и „Седмица на изкуствата за деца“  – 1981, 1983, 1986, 
Концерт за цигулка и оркестър (1984 г.) – селекционирана творба на междуна-
родната трибуна на композиторите в Париж – (над 500 изпълнения и излъчва-
ния в чужбина), Наградата за музика на Четвъртия музикален преглед на кук-
лените театри в България за музиката към „Палечко“ на Валери Петров – 1985, 
Златен медал „Добри Христов“ и почетен знак „за големи заслуги в изгражда-
не авторитета на ММФ „Варненско лято“ и за забележителни творчески по-
стижения в музикалната ни култура – 1986, Награда за постижение на XX век“ 
в областта ма музикалното изкуство – Кембридж, Англия – 1992, Носител на 
голямата награда на годината „Съзвездие“ – Варна ’97 – 24 май 1997, Награда 
на името на проф. Васил Арнаудов „за изключителен принос към българската 
музикална култура“ – 1999, Награда „Златно петолиние“ на Съюза на българ-
ските композитори – 2005, Почетен гражданин на Габрово – „за дългогодишна 
активна дейност като ръководител на Габровския камерен оркестър, основател 
на фестивала „Дни на камерната музика“ в Габрово и за големите му заслуги за 
обогатяване на музикалния живот на града“ – 2006, „Златна лира“ на Съюза на 
българските музикални и танцови дейци – 2006, „Голямата награда на Варна“ – 
2012, През 2015г. е включен в най-мащабния в света музикален речник Grove’s 
Dictionary of Muzic and Musicians, издание на Oxford University Press със седали-
ще в Ню Йорк. Това е осмото издание в 22 тома н най-често използваната про-
фесионална музикална енциклопедия в света („Гроув енциклопедия“), чието 
начало е поставено още в 1885.

За Милко Коларов

„За мен Милко Коларов е един голям музикант със свое ярко присъствие 
в българската музика“ – проф. Панчо Владигеров (1974)

„... Професионализмът понякога е дори поразителен: с виртуозната сво-
бода при владеенето на оркестъра и с майсторското, блестящо изграждане на 
формата се отличаваха Вариациите за симфоничен оркестър на Милко Кола-
ров.“ – в. „Труд“ (1974).
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„... Милко Коларов е музикант от висш порядък“. – проф. Константин 
Илиев.

„... Какво можеше да се чуе на Петия преглед на творчеството на младите 
български композитори.... Песни от равнището на „Аз притварям очи и те слу-
шам“ (текст Ел. Багряна) и особено „Позиции“ (текстове на Вл. Башев) от Мил-
ко Коларов – впрочем равнище – съперник на най-плодотворните словеснопе-
сенни традиции в националното ни творчество.“ – проф. Розалия Бикс (1977).

„Ораторията „Април 1876“ за соло мецосопран, четец, смесен хор и голям 
симфоничен оркестър от Милко Коларов е едно много талантливо произве-
дение, в което богатството на настроение и образи, оригиналната и нетради-
ционна структура, съвременния музикален език, съчетан със странни мелодии 
и ритми и старочерковни песнопения – всичко това оформя облика на една 
много българска партитура, която с увлечение работих.“ – проф. Васил Казан-
джиев (1978).

„Софийският камерен хор и неговия диригент Васил Арнаудов поднесоха 
едно великолепно изпълнение на хоровия цикъл „Годишните времена“ от Мил-
ко Коларов – произведение, което би правило чест на всяка национална култу-
ра.“ – в. „Берлинер Цайтунг“ (1981).

„Откриването на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ 
1984 ще се запомни най-вече с премиерното изпълнение на Концерт за цигул-
ка и оркестър от Милко Коларов. Отдавна нова българска пиеса не е срещала 
такъв възторжен прием от публиката и критиката, пиеса така артистично за-
щитена от Минчо Минчев и отлично водените от Иван Маринов филхармони-
ци...“ – в. „Народна култура“ (1984).

„Бих искал да изкажа моите най-горещи поздравления за великолепното 
произведение – Концерт за цигулка и оркестър от Милко Коларов, което така 
чудесно допълва нашия репертоар и което, сигурен съм, скоро ще стане люби-
мо. Навсякъде Коларов показа голямо майсторство и тази дълбока и чувстви-
телна музика ни кара да се вълнуваме. Браво!“ – проф. Ифра Нийман – Англия 
(1984).

„... Един многостранен музикант като Милко Коларов – композитор и ди-
ригент с блестящ професионализъм и остро художествено чувство, уверено 
налага своя вкус и своето виждане за различните произведения. Колко инте-
ресна бе например интерпретацията на Пета симфония от Шуберт, ръководена 
от интелигентността на един съвременен композитор!“ – проф. Аурелиан-Ок-
тав Попа, Букурещ (1987).
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„... „Приказни пътечки“, тези чудни музикални откровения поемат своя 
път – свирят ги и млади, и известни пианисти. В златния фонд на българската 
клавирна музика влиза един бисер, достоен да се сравни с най-добрите ни об-
разци от миналото.“ – проф. Константин Ганов (1988).

„Милко,
Изпратих ти покана за юбилейния спектакъл на балет „Арабеск“. Сигурно 

вече си я получил. Ще се радвам много да те видя на това тържество. Ако наме-
риш време, ела да видиш и последните репетиции. Мисля, че ще останеш дово-
лен и ще те зарадвам. Ти знаеш колко високо те ценя, и ти заявявам, че едни от 
най-хубавите ми работи са свързани с теб, с нашите разговори и с твоята пре-
красна, майсторски написана и вълнуваща музика. Помисли, моля те, сериозно 
и върху това, което говорихме последния път. Имаш пълната ми подкрепа – и 
на мен и на „Арабеск“.

Марги – Маргарита Арнаудова (1993).

„... На генералната репетиция на „Елегия за голям симфоничен оркестър 
и орган“ от Милко Коларов, родила спонтанно едно много силно изпълнение, 
преживях потрес, съпроводен от една почти физическа сугестия за безвъзврат-
на разруха. Коларов е дълбоко неравнодушен, когато ни представя тази своя 
„разтърсваща с трагедийните си внушения“ звукообразна визия и затова не-
говата творба...“ е вик на болка от всичко, което преживяваме като съвремен-
ници.“

Два юбилея – седемдесетгодишния на Варненско лято“ и петдесетгодиш-
ния на Милко Коларов  – с ознаменувани не с фанфарно звучаща юбилейна 
увертюра, а с една елегия. Пророческата функция на изкуството получи време-
нен реванш от развлекателната.“ – проф. Розмари Стателова (1996).

„Публиката на Марианишен зал на Люцерн изключително силно аплодира 
Соната за соло цигулка на Милко Коларов, както и заключителната „L’histoire 
du soldat“ от Игор Стравински. Това бяха кулминационните точки на вечер-
та.“ – в. „Нойе ЛюцернерЦайтунг“ (1999).

„Творчеството на Милко Коларов носи оригиналното умение да преос-
мисля ценностното наследство на музикалните ни традиции, да ги обогатява с 
яркия си и богат музикален език, с превъзходния си художествен вкус и искре-
на, одухотворена и вълнуваща емоционалност. Най-висока оценка заслужава 
безупречният му професионализъм, освободен от всякаква маниерност – съ-
временен в истинския смисъл на думата.“ – проф. Иван Маринов.

„... През целия си живот съм се възхищавал на възрожденската неприми-
римост, с която Милко Коларов пренесе заветите на Владигеровото поколение 
през годините и превратностите на времето. Неговият творчески път, неговата 
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многопосочна дейност, както и идеите, които той защитава по един неподра-
жаем начин, го утвърдиха като корифей на Българското музикално изкуство. 
Без съмнение той е един достоен последовател на учителите си, но аз се питам: 
Ще може ли някой от нас, музикантите, израснали около М. Коларов да про-
дължи всичко това и в „глобализиращия“ се свят, със същото родолюбие и все-
отдайност?...“ – проф. Йовчо Крушев (2004).

„Уважаеми маестро Коларов,
Пиша Ви за да Ви кажа колко много съм щастлив от изпълнението на Кон-

церта Ви за цигулка и оркестър с Люцернския симфоничен оркестър и Дими-
тър Димитров – нашият концертмайстор. Вашето творчество е едно истинско 
откритие за мен. Ние постигнахме грандиозен успех в концертната зала KKL 
на Люцерн, с този концерт. Поздравявам Ви, желая Ви здраве и Ви благодаря за 
прекрасната музика.“ – Джон Акселрод, Г. Л. диригент и музикален директор на 
Симфоничния оркестър и Оперен театър в Люцерн, Швейцария (2005).

„... Досега не бяхме слушали музика на Милко Коларов – майсторска му-
зика, заредена с толкова страст, деликатност и мощ.“ – сп. „Ек“, Бостън, САЩ – 
2009.

„... От поколението на Милко Коларов, което излезе на историческата сце-
на през 70-те години на миналия век, той безспорно е най-ярката творческа 
личност, продължаваща да работи с нестихваща интензивност. Ученик на Пан-
чо Владигеров, Милко Коларов следва своя собствен път... Многопосочните му 
изяви – композитор, диригент, педагог – заслужават адмирации и най-висока 
оценка.“ – проф. Пенчо Стоянов (2011).

„...Родината е в моето сърце“ – това е заглавието на една от песните на 
Милко Коларов по текст на Лили Ябанджиева. Тази песен се запя от почти 
всички български хорове, навсякъде в страната ни. И което е най-важното – 
цялото творчество на Милко Коларов е пропито от една безпределна обич към 
родината.“ – проф. Васил Арнаудов (1986).
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Писмо до приятел

Иван Станков
на 60 години

Идеята за това писмо дойде също тъй 
неочаквано като първата ни среща. Беше 
една мека търновска есен, ти вече поглеж-
даше с едното око към 30-те, ние тъкмо 
бяхме прехвърлили 20 и животът тепър-
ва щеше да ни разкрива малките и големи-
те си светли и тъмни кътчета. Ние бяхме 
като водни кончета, а времето беше като 
огряно от слънцето едва-едва помръдва-
що водно огледало. Може би бяхме щастли-
ви с щастието на незнаещите колко много 
неща не знаят.

С твоята поява гладката вода се раз-
мърда. Първо от нея ни погледна един интересен човек. Не много по-голям 
от нас, но много мъдър. Много по-знаещ, много по-виждащ от нас. И ние, 
блажено зареяни по хаотични траектории в собственото си нищонезнаене, 
сякаш намерихме своята планета. Влязохме в една непозната орбита, коя-
то ни разкриваше все по-интересни неща и усещахме, че сме пред вратата 
на друг свят, само дето ключарят се казваше Иван, а не Петър.

В този свят влязохме с разказите за вездесъщия Гошо от Липница, ха-
заинът от годините на учителското ти разпределение, един нов Хитър 
Петър, за когото светът бе устроен ясно и просто и за справянето с всяка 
ситуация имаше изпитана хитрост.

Но покрай Гошо започна изкачването нагоре към поезията, към кино-
то, към музиката...

И ти, нашият водач в непознатия нов свят, ни показваше истинската 
красота на Асен Разцветников, Никола Фурнаджиев, Иван Динков или Борис 
Христов... Борис Христов! Поетът, който просветлява и докато се носиш 
сред думите му, си мислиш, че дори животът да свърши в този миг, няма за 
какво да съжаляваш, защото си се докоснал до божествените му прозрения!

Гледахме заедно „Покаяние“ на Тенгиз Абуладзе и „Амадеус“ на Милош 
Форман, заедно се питахме има ли нужда от път, ако не води към храма и 
всеки прокарваше своите пътища към новооткритите си храмове.
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Радвахме се заедно на добрите стари момчета от „Метроном“-а и на 
по-новите откровения за Главната улица, после дойдоха твоите песни по 
стихове на Борис Христов, на фона на които и до днес си мислим, че дори 
живот да свърши в този миг, няма за какво да се съжалява.

Когато се препъвахме, имахме твоето рамо.! Когато се уморявахме да 
те догоним, ни мяташе на Куцата Хели (и до днес не познаваме по-хубава 
„Шкода“!) и започваха невероятните круизи из твоята малка Иванова га-
лактика – до Дядо-Кольовата стряха в Трявна, до ехтежите на Къпинов-
скиа водопад и тихите слова до нeго, до родния Дунав за глътка унес, до съ-
ботна тишина на Плаково, до безкрайната синева над Бучуковци… Бяхме 
като врабчета на Йордан Радичков. Същият Радичков, в чийто въртоп ти 
ни хвърли и излизане оттам няма.

После дойдоха книгите. Опознахме Асен Разцветников със „Скръбни-
ят и нежният...“, стигнахме до твоите прозрения за Борис Христов (дали 
ще има абзац в това писмо, в който да не го споменем) със „Смърт не може 
да има...“, видяхме по нов начин Димитър Талев с „На пътя на историята“, 
върнахме се към Васил Попов и се хвърлихме с главата надолу в дълбокото – 
преводите на Мирча Картареску. 

По-късно пък минорно се потопихме в твоите „Спомени за вода“. Пак 
ни научи на нещо – да газим, макар и голи, в парещите живи спомени за пре-
върналите се в звездички хора около нас: Аксиния, Ани, Роси, Наско... После 
дойдоха и онези хвърлени като мост през изминалите 20 години „Сенки на 
думи“. А ние попивахме и попивахме, защото отдавна носехме в себе си виру-
са на четенето, нещо повече – вече бяхме заразени с удоволствието от него.

Времето, онова сякаш унесено в сладка нега водно огледало с ефирни 
тополови пухчета на повърхността, постепенно се раздвижи и се позабър-
за. На по-големия циферблат се появиха 40, после дойдоха 50, най-неочаквано 
до тях се наредиха 60, по-малките също превъртяха 50 и вървят нагоре – не е 
за вярване! Минахме заедно през волното препускане на радостта, през раз-
късващите зъбери на болката, през изгарящите огньове на мъката и ти пак 
ни научи на нещо. Нямам предвид урока как се устояват позиции не с лакти 
и крясъци, а с принципи и аргументи. Това е важно, но най-важното е, че ни 
показа как се обичат хората. Как се обича животът. Как се обича светът. 
Не с фанфари и гръмки думи, а със сърце и душа. С това дадено ни за малко, 
за съвсем, съвсем малко сърце и с тази вечна душа.

Съдбата наистина е велик магьосник. Или регулировчик на кръстопъ-
тя на живота. Дава ти знак и тръгваш към орисията на дните си. Една мал-
ка случайност може да преобърне всичко, да те насочи в нова посока, да те 
тласне нагоре или надолу. Затова сме благодарни на съдбата, че ни срещна с 
теб – човекът и приятелят, облякъл нас, бедните таралежи без бодли, с ри-
царски брони. Но си мислим и друго – ние бяхме обречени да се срещнем, за-
щото имахме нужда от теб и още от първата секунда инстинктивно по-
чувствахме, че сме те намерили. След това ни остана само да продължаваме 

Писмо до приятел. Юбилей • Иван Станков на 60
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да се преоткриваме и да се радваме на заедността. Да се радваме, че те има-
ме и да благодарим за това!

Прегръщаме те братски!

12.03.2017       Младен Любенов
Русе        Милен Донев

Писмо до приятел. Юбилей • Иван Станков на 60
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Писмо до приятел

Янислав Янков
на 75 години

Здравей, Яниславе!
Или както биха казали по-раншните ти 

приятели: „Здравей, Йордане!“
За мен ти си Янислав – приятел и литерату-

рен брат, който познавам от двайсетина и нез-
нам колко си години – нито много, нито малко на 
фона на твоите 75. Не са малко, аз не бих ги по-
несъл. Понякога съм се замислял кое ни е сближава-
ло през годините. Вероятно типичното за тво-
рците бохемство, но и вечните несгоди и битки 
за оцеляване в живота. Сигурно. Най-сигурното 
обаче е, че ни сближаваше литературата. Неза-
висимо, че сме от различни поколения, че пишем 
в различни жанрове. Кое все пак привлича тво-
рците, освен тяхното основно занимание – в случая писането? И сега, след 
тия десетилетия със сигурност мога да отговоря (нескромно) – таланта. 
Далчев, с когото се срещаш в София, ти казва: „Талантливите хора се оби-
чат, некадърниците – не!“

За патетичните почитатели на Янислав Янков, Радко Радков и Ни-
колай Колев те са гении. Двама от тях вече не са между нас, гледат ни не-
винно някъде отгоре, слушат ни приказките и се усмихват. На какво ли? 
Казват, че времето е единственият арбитър за таланта. Сигурно е така, 
макар че днес и времето сякаш се е обърнало против талантливите и кадър-
ните. (Талантлив ли е? А защо не е уволнен?, беше питал навремето сатири-
кът Александър Фюрстенберг.)

Ти се познаваше с мнозина славни мъже и жени от тоталитарното ни 
минало. Далчев – един от духовните ти учители в занаята писане на пое-
зия – вече споменах. Ето и някои други: Андрей Германов, Ласло Наги, Имант 
Зиедонис... В мемоарната ти книга „Смъртта в живота само съществу-
ва. Спомени на един корабокрушенец“ (ИК „Жанет 45“, Пловдив, 2014) ще 

Юбилей
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прочетем за знаменателните ти срещи с творци от времето на Народ-
ната република, отдавна влезли в златния фонд на българската култура и 
литература: Дончо Цончев, Васил Попов, Дора Габе, Мирон Иванов, Камен 
Калчев (пост мортем), Христо Фотев, Йордан Вълчев, Г. Караславов, Слав 
Хр. Караславов, Иван Николов, Андрей Германов, Димитър Горсов, Дими-
тър Талев, Ангел Каралийчев, Димитър Мантов, Пеньо Пенев, Ст. Ц. Даска-
лов, Трифон Палаузов, Ламар, Христо Банковски, Радой Ралин, Радко Радков, 
Йордан Хаджиев, Тодор Ризников, Воймир Асенов, Тодор Генов, Ангел Тодо-
ров, Атанас Далчев, Кольо Атанасов, Орлин Василев, Имант Зиедонис, Лас-
ло Наги, Иван Динков... Тази книга не е точно мемоар. В нея се редуват раз-
кази – весели и не толкова весели случки от живота на български писатели 
и поети (но не само) отпреди 40 и повече години, в които си вземал участие 
или си бил централен персонаж и слушател на истории. Тя беше някакъв 
възхитителен микс от минало, настояще и бъдеще, от носталгия и надеж-
да, че и утре ще ни има. Ти извади на светло образите на близките ни вели-
ки и по-малко велики хора от мрачния килер на съзнанието си, за да ги съхра-
ним, да спазим някакво обещание пред тях, за да оживеят, защото така се 
излиза от смъртта – „защото смъртта в живота само съществува“...

Но ти преди всичко си Поет. Бил съм редактор на някои от книгите 
ти и се гордея с това, пък е и лесно да редактираш талантливи ръкописи. 
Така беше с „Аз съм Ной“ (1999, 2003), „Виновен свят“ (2002, 2007), „Влизане 
в Рим“ (2008, Годишната награда на СБП за поезия за същата година, книга-
та излезе като приложение към броя на алманах „Света гора“), „Антология“ 
(2011). Преди тях обаче е дебютната ти стихосбирка „Всичко, както всеки 
ден“ (1973), спечелила първата Голяма награда за дебютна книга на литера-
турния конкурс „Южна пролет“ в Хасково през далечната 1973 г. и награ-
дата на в. „Пулс“ „Владимир Башев“ през същага година. Следват „Горчива 
кръв“ (1979), „Птица без очи“ (1992, 1996). Искам да акцентирам обаче вър-
ху „Аз съм Ной“. Тази стихобирка, освен че е ъглова в творчеството ти, по 
мое (а и не само) мнение е най-оригиналната и най-завършената. За нея каз-
ваш: „Аз съм Ной“ развали комфорта на моите читатели. Искам да забравя 
за известно време тази авантюра и да завърша една друга, отдавна започ-
ната още в годините на младостта ми“. Е, тези „авантюри“ постепенно се 
превърнаха в реални книги: излезе мемоарната ти проза, първият ти сбор-
ник с разкази „Бясно дърво“, за които тепърва ще се говори. Ще излезе и дра-
матургията ти… 

„Аз пиша собствена си драма. И затова се отнасям със стиховете си 
жестоко“, често обича да повтаря Янислав. И още: „Цял живот пиша една 
симфония, и без да се лъжа, вече съм в началото на последната � част“.

Яниславе, ти си талантлив и здрав писач, жилав мъж – добър съпруг и 
дядо – да са ти живи и здрави жената, дъщерите и внучетата. Да се мно-
жат приятелите ти. Господ да ти дава здраве, Яни, за да довършиш започ-
натото!

Владимир Шумелов

Писмо до приятел. Юбилей • Янислав Янков на 75
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Иван Станков.  
Спомени за вода. Dm. 

„Фабер“. В. Търново, 2014

Моментът, в който влизаш в света на 
„Спомени за вода“, и моментът, в който го 
напускаш, вероятно са двете най-
силни читателски изживявания. 
Иван Станков е във възрастта, ко-
гато човекът вече е свободен да 
обходи великите пространства 
на собствената си самота. Екзал-
тацията, скрита в думите и тяхна-
та музика, възторженото чувство 
за любов, сродно на религиозна 
екстазност от чудесата на живо-
та, въздействат също като теста с 
мастилени петна на Роршак, кой-
то никога не се изчерпва с отго-
вори 1, 2, 3 или 4, а е отворен и 
можеш да видиш каквото си поискаш в пет-
ната... Ние сме жители на небето и земният 
живот е нашето училище за вечността. Без 
да прокарва граница между живи и мърт-
ви, Ив. Станков вярва, че мъртвите, макар и 
да оставят физическите си тела, продължа-
ват да живеят с душите си, а смъртта, кол-
кото и могъщ враг да е, не може да разкъса 
връзките на любовта, изградени приживе. 
Реката разполовява героите на минало и 
бъде ще, топли нозете им във водите си, 
разтваря пазвата си за най-хубавите годи-
ни на живота им.

Разказите са подредени хронотопно-
възходящо, разделени от „Суша“, който 
среща живи и мъртви по великденски об-
разец, за да положи разделително-съби-
ращата точка, разположена между Дома 
на „разбиращото доверие“ и Пътя на „не-
скритата“ примордиална битийност; между 
затвореното и отвореното пространство. 
Повествованието огласява както тътена 
на материята, така и най-фините душев-
ни вибрации. Без да създава екстремни, 

инициационни вътрешни напрежения, Ив. 
Станков гради кинематографичен свят, в 
който образите като по чудо започват да 
се движат, интуитивно предугаждат собст-
веното си развитие, но помнят и предход-
ните си жестове. Непривичният (или заб-
равен) вкус на майчиното мляко („Мляко“), 

първата среща със смъртта 
(„Дъжд“), неизбродимостта на  
вселенските пътища („Кай-
сии“), мистичните отблясъци 
на шамандурата с червената 
лампа („Камъни“), разпилелият 
се свят под напора на нужда-
та („Надписи“), необяснимото, 
почти религиозното зачатие 
на живота („Хляб“), „целия свят, 
с всичките радости и болки, 
с мъртвите и с неродените, с 
миналото и бъдещето, с це-
лия свой живот и с живота на 
цялото човечество. Светът 

от всички вре мена…“ („Вода“)… всички 
свръхважни въпроси на детството и юно-
шеството, така и не получават еднозначен, 
окончателен отговор. До последния раз-
каз, в който глъбината на споменното не 
достига до „детството на света“ и оцелялата 
Виргина като една съвременна Богородица 
ще разкаже животите и делата на премина-
лите от видимия в невидимия свят („…тя 
просеше милост за всеки от окаяниците, 
из хвърляше навън вулкани от надежда и 
си даваше сметка, че сега от нея, от вярата 
ѝ от любовта ѝ зависеше всичко“ – „Бряг“.). 
И ако за читателя река Дунав събира пре-
чистващите битийните миазми елемен-
ти  – мяра, памет, сръчност, пространство, 
„фантазми“,  – то за писателя до края си 
остава зона на неразграничимост между 
изначалност и повторение, между форма и 
материя. Напълно в духа на Аристотелово-
то учение за паметта Ив. Станков тясно об-
вързва време, памет и въображение, за да 
ни внуши, че единствено съществата, кои-
то могат да си представят времето, имат и 
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Иван Станков. Сенки на думи. 
Мотиви в поезията на Борис 
Христов. 

„Фабер“, В. Търново, 2016

Българската ху-
манитаристика под-
държа траен интерес 
към творчеството на  
Борис Христов, като 
го превръща в обект 
на различни тълку-
вателски опити. Зас-
лугата за изследо-
вателските натруп-
вания се поделя 
между множеството 
автори на критиче-
ски текстове, посветени на поета. Въпреки 
това, до момента единствените изцяло ав-
торски книги за Б. Христов в българското 
литературознание се свързват с името на 
Иван Станков. Критическото общуване на 
изследователя с неговата поетическа все-
лена започва със „Смърт не може да има. 
В лирическия свят на Борис Христов“, из-
лязла точно преди двадесет години. Както 
той сам споделя в началните страници на 
последвалата я книга „Сенки на думи. Мо-
тиви в поезията на Борис Христов“, него-
вото поколение не само вижда раждането 
на Поета, но и задълго живее неговия свят. 
Можем да предположим, че дългосрочни-
те литературно-критически занимания с 
творчеството на Б. Христов са вдъхновени 
именно от интерсубективната връзка меж-
ду изследовател и лирически герой. Плът-
ността на книгата идва от особеното усеща-

не за преплитането на мислите им, тяхното 
допълване и взаимопроникване, споделя-
не на общи състояния. Освен изживяване, 
припознаване на личното в лиричното 
битие, за изследвача поезията е мислене и 
стимул за продуктивно разгръщане на кри-
тическо му въображение. 

Изглежда четенето на Б. Христов не 
може да бъде завършен акт и от поле за 
научно изследване, постепенно се е пре-
върнало в сътворчество. Ив. Станков деко-
дира текста, създавайки свой код. Или ин-
дивидуалната поетика на литературоведа, 
в чиято основа стои метафоричният език, 
дописва смисловия потенциал на разглеж-
даните от него мотиви. В поезията на Б. 
Христов метафората е изразно средство, а 
в литературоведския текст  – умозрителен 
механизъм за изучаването на поетическите 
пространства. В „Сенки на думи“ Иван Стан-
ков е запазил стила и практиката в анализа-
ционното си поведение спрямо художест-
вения свят на Б. Христов. Като своеобразно 
изследователско продължение на първата 
книга, новото издание възприема нейна-
та философия на четене през призмата на 
повтарящите се елементи, съдържащи се 
в значещи думи, изрази и образи. „Сенки 
на думи“ търси пълнотата си в различните 
„тематични входове, през които може да се 
влезе и да бъде описан цялостният свят на 
Борис-Христовия човек“.

Изследването чрез мотиви вероятно е 
най-прекият път към съдържанието на ху-
дожествения текст, към това, което наисти-
на е заложено в него. Мотивът, затворен в 
системата на един поетически текст, съдър-
жа само потенциала си, но проследяването 
на движението му от едно стихотворение 
в друго разкрива смисловите варианти и 
ролята му в конструирането на единния ху-
дожествен свят. Авторът подкрепя своите 
тези с убедителен доказателствен матери-
ал, търсейки онази естетика на критиче-
ско-читателското възприемане, свързана 
с непреиначеното, непреднамереното зна-
чение. Чрез мотива, носещ универсално 
послание, или под формата на повтаряща 
се метафора, поезията е оставена сама да 
говори за себе си, да се самоописва. Тук се 
изхожда от прозумпцията, че тя притежава 

способността да помнят. В пространството 
на паметта живеят скъпи за нас образи, от 
които понякога се опитваме да се освобо-
дим. „Спомени за вода“ може да остави и  
такова впечатление  – в някакъв момент 
над всичко застава желанието ни да зажи-
веем в абсолютното пространство на чис-
тото въображение, лишено от образи, но 
не и от спомените за тях.

Ангел Дюлгеров

Преглед



алманах • Ϛвета гора • 2016 511

най-мощната творяща сила, изобретяваща 
смисли. 

Разчленяването по мотиви само на 
пръв поглед фрагментира поезията. Всяка 
отделна част на книгата конструира крити-
чески сюжети, които водят до общи изводи 
и се обединяват около водещи идеи. Една 
от тях е изведена като лайтмотив в цялото 
творчество на Б. Христов  – изкачването 
на хълма, където, оказва се, няма нищо и 
може да последва единствено спускане на-
долу. Това е обречения, но не от казанбити-
ен устрем на човек, който винаги завършва 
в битовото. Лирическият герой разбира, 
че в телесната си същност може да получи 
много, докато в духовната трябва да се за-
доволява с подхвърлени късове. Пред него 
са начертани граници, изправят се стени, 
за да напомнят за нуждата от мярка в ду-
ховните му пориви. Изкушаван за кой ли 
път от познанието, той е вечната жертва на 
своята търсаческа природа, която не може 
да се примири с непостижимата цялост на 
мирозданието  – висша ценност, означена 
като божия привилегия. От всичко това 
произтича и парадоксалното разбиране 
на Борис-Христовия герой към свободата 
и смъртта. Неутолимата жажда по съдбата 
на аргонавтите го прави несвободен, но 
осъзнатата невъзможност на пътуването се 
трансформира в умение – мъдро да понася 
тежестта на драмата да бяга само на място. 
Нещата се усложняват още повече с разми-
слите, че личната свобода е обезобразена 
от страха пред неизбежната смърт, със зна-
нието, че „животът може без нас, смъртта – 
не може“. Едновременно с това е уверен, че 
с преодоляването на този страх „смъртта 
дава големи шансове за проявление на 
личната свобода“.

Ив. Станков вижда у поета утешител, в 
чието творчество „безсмъртието велико-
лепно е приписвано на всички“. Мъдрото 
му успокоение се състои в схващането, че, 
макар и смъртен, човекът е вечен („дете на 
вечността“). Тази поезия държи най-много 
на идеята, че „няма смърт, не може и да има“. 
Ето защо „сенките на думи“, с които ни вика 
смъртта, са по-важни от „думите на сенки“, 
с които ни мами животът. Човекът битува в 
сложното единство между пространствата 
на тук и там, а моментното му присъствие 

в едното или другото е знаково маркирано 
чрез преображенията на словото. В земни-
те си прояви човекът е дума, а когато пре-
мине отвъд, се превръща в ефирна духовна 
субстанция, наричана Логос: затова за него 
„смърт не може да има“. Всичко това на-
помня тезата, че човек се преражда заради 
словото, за да го изговаря, да бъде сам зем-
ната проява на божественото, която иначе 
би изчезнала.

Изследователят откроява оригинал-
ната, „битовизирана“ визия на Б. Христов 
за живота в следсмъртните територии: 
„вкарването му в единствено познатите ни 
тукашни и сегашни форми притъпява съ-
крушителния резец на смъртта, при това – 
без да посяга на степента на мистичност в 
представата за отвъдния свят“. Според Ив. 
Станков съвременният поет е усвоил бъл-
гарската културна традиция, свързана със 
суровия образ на безсмъртието, за да ѝ 
придаде конкретни форми във визуалната 
си поезия. Самият изследовател я допълва 
от своя страна с интересни препратки към 
световната философска мисъл.

Поезията на Б. Христов свободно ди-
алогизира и с различни изкуства, със съз-
дадените и утвърдени от тях художествени 
ценности. Например налагащата се пред-
става за лирическия свят като „библейска 
художествена реалност“. Неговата „жълта 
жега“ и „знойно-слънчеви“ пейзажи извик-
ват в съзнанието онова познато изобра-
жение на постимпресионистичния „жълт 
Христос“. Аналогиите с него са многоброй-
ни – носи идеята за постижимото човешко 
безсмъртие, основаваща се на доказана-
та чрез Христос победимост на смъртта; 
Човекът, неговата фигура, са в центъра на 
изображението, защото „съзнава, че той 
самият е достатъчно представителна из-
вадка на света, за да го мисли чрез себе си“; 
пространството около него е делнично-би-
тово, провинциално-умалено; мистичното 
и всекидневното се сливат и съ-същест-
вуват; субектът е статичен, в състояние на 
реална или „принципна разпънатост меж-
ду бинарно ориентирани полета“ (между 
селото и града, между духа и тялото, между 
земята и небето, морето и сушата, писането 
и мълчанието, отиването и завръщането). 
Нарисуваното разпятие сякаш илюстри-
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ра тази разпънатост на появилия се почти 
век по-късно лирически герой от поезията 
на Б. Христов. Тя е еднакво „топла, приета, 
присвоена, мъдра“, защото самият кръст е 
видян като отговор на всичко: „животът се 
буди, където човекът умира / и където за-
плитат венеца от тръни“.

След оглеждането на поезията през 
призмата на избраните от изследователя 
мотиви, ракурсът на книгата се променя, 
за да потърси мястото на поета сред „ти-
хите лирици“, да опише индивидуалните 
употреби на „видовете тишини“. Като цяло 
високата концентрация на тишината служи 
за смисловото ѝ изравняване с болката, 
независимо от какво е причинена тя  – от 
безсмисленото изтичане на живота, от са-
мотата, от липса на пълноценно общуване, 
от нелеката социална позиция да се ораз-
личиш от колективния крясък, от лошата 
устроеност на света. Тишината се появява 
и като разграничителен признак между 
тукашния и отвъдния свят – писъците, ви-
ковете са плод на нарушената нравствена 
хармония, която смъртта е възстановила. 
Освен това, тишината в тази поезия за дъл-
го ще се възприема като средство, чиято 
основна цел е да подчертае откровените 
социално-политически несъгласия на По-
ета със Системата.

Особено интересни са страниците, 
проследяващи критическата рецепция на 
поета, нееднозначните оценки за творчест-
вото му, които се появяват при промените в 
социокултурния фон. Очертана е високата 
амплитуда между първите възторжени от-
зиви, определящи поезията на Б. Христов 
като значимо литературно и социално яв-
ление, и организираната по-късноидеоло-
гическа атака. Подчертано е, че опонентите 
не си служат с поетически и литературни 
аргументи, а възраженията имат идеоло-
гическа мотивация. Въпреки това изследо-
вателят оценява положително дискусията 
около младия поет, тъй като и положител-
ните, и отрицателните мнения го поставят 
в центъра на поетическия живот от края на 
70-те и началото на 80-те години. Ив. Стан-
ков отбелязва като важен момент промяна-
та във възприемателските нагласи, когато 
през втората половина на осмото десети-

летие критиците четат Б. Христов с все по-
нарастващ социален ангажимент.

Големите стихове задължават не само 
автора, но и изследователя си. Метафорич-
ните натрупвания в поетическия и в крити-
ческия текст, тяхното взаимно обглеждане 
и четене се оказва плодотворна стратегия 
за разбирането на художествения свят на Б. 
Христов. Синтез, който достига дълбочини-
те на смисъла, но се стреми не само да го 
идентифицира, а и да очертае своя крити-
ческа реалност. Книгата не търси изчерпа-
телност, а предлага интригуваща интерпре-
таторска линия, проследяваща знаковите 
повторения на сюжети, персонажи и идеи. 
Ив. Станков опровергава тяхната на пръв 
поглед разнопосочност и формулира ясно 
общата им смислово-ценностна насока  – 
към свободата, срещу смъртта. 

Ана Костадинова

Росица Йосифова.  
Да последваш тюлена 
монах (пътеписи от 
Средиземноморието). 

„Логопедичен център Ромел“,  
С., 2014

Авторката на този 
изключителен пъте-
пис  – Р. Йосифова, е 
работила повече от 
20 години като лого-
пед, доктор е по со-
циална психология 
в НБУ, София, с де-
сетки научни статии, 
монографии и друга 
професионална ли-
тература зад гърба 
си, но едновременно 
с това пише поезия и проза, превежда от 
френски, македонски, лауреат е на редица 
литературни награди.

Имах добрия шанс да се запозная с нея 
по един чисто литературен повод – госту-
ването на поетесата Ак. Михайлова във В. 
Търново през есента на 2015 г., на която тя 
също присъстваше като нейна приятелка, 
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но и като човек, който беше дошъл с про-
фесионални интереси в старата столица 
(беше тръгнала по следите на внучката на 
българския цар Иван Асен II и на визан-
тийския император Йоан III Дука Ватаци  – 
Евдокия Ласкарина Асенина, които водят 
към много места в Европа). На срещата ми 
подари и книгата си „Да последваш монаха 
тюлен“  – едно ценно (и скъпо) издание с 
много и изключително качествени цветни 
приложения от снимки, дело на авторката. 

Р. Йосифова обича да чете пътеписи. И 
пътешества много, не от вчера (за техни-
ката на тези пътувания вж. www.couch-
surfing.org – сайт за гостувания и срещи с 
местни хора). Сътрудничи активно на един 
пътешественически сайт http://patepis.
com, така че книгата ѝ се явява естествен 
резултат от пътуванията ѝ из различни мес-
та по света и в родината, за които тя пише. 
В същото време тази травелогия е строго 
концептуализирана около темата за тю-
лените монаси, които обитават най-вече 
Средиземноморския регион, но и доскоро 
(докъм 1997  г.) нашето Черноморие (Доб-
руджанското крайбрежие, а също на север 
и на юг от Бургас). Пътеписът е обичан и 
предпочитан от читателите жанр по мно-
го причини. Добрите пътеписи обаче не 
са толкова много. Последният, за който се 
сещам, е „Стени. Пътуване покрай заграж-
данията“ (изд. „Вакон“, С., 2014) на канадеца 
Марчело ди Чинтио  – една пътеписно-ре-
портажна книга, висш пилотаж в своя жанр 
(ако все пак можем да вкараме книгата в 
някакви жанрови рамки, но да я наречем 
нонфикшън), и тя разширява неимоверно 
взора на съвременника относно феномена 
„Стени“ в синхрония и диахрония. Подоб-
но на „Стени“ на ди Чинтио, и травелогията 
на Р. Йосифова е един разследващ пътепис 
по темата „тюлените монаси“. Разбира се, 
феномените, които те разследват, са раз-
лични, общи са неистовият стремеж към 
доказване на тезите около изследваните 
от тях обекти, тяхната ангажираност и емо-
ционалност, усет към точния и научно обо-
снован език, умело съчетан с естествения и 
човешки разказ за страни, хора и събития, 
предадени автентично и в обществено-
исторически контекст. И още нещо, което 

мотивира Р. Йосифова да пише пътеписи – 
различния поглед поглед към описаното 
в тези „разкази“: „Все мъжки наблюдения, 
описания, заключения! В един момент си 
казах, че не би било загубена работа, ако 
разкажа за моите пътувания и аз. Може би 
женското ми око е доловило нещо различ-
но“. Макар че ако темата на пътеписните ти 
разкази са тюлените монаси, какво по-нео-
бичайно и различно, още повече написани 
от жена... През 2014 г. Р. Йосифова пише под 
снимката си във Фейсбук: „В прекрасния 
град на тюлените – Фоча – древната Фокея. 
Преди години именно тук се роди идеята 
на книгата „Да последваш тюлена монах“. 
Сега тюлените са 15, преди 8 години бяха 
8!“ (е, в България вече няма никакви). Но 
защо „тюлен“, и то „монах“?

Ето какво казва авторката в своите 
предговорни думи „Тюленът монах и русал-
ката“: „С русалките и с тюлените преминах 
през онези земи, част от които е и родната 
ни културна традиция – земите, които мал-
ко или повече, са подвластни на Богинята 
майка  – Близкият изток, Кавказ, Анадолът, 
Крит, Балканите. Пътуванията в Източно-
то Средиземноморие представляваха за 
мен своеобразно увеличително огледало, 
в което можех по-добре да разбера света, 
в който ми е отредено да живея“. Тюленът 
притежава уникални качества, които по 
различни начини са осмислили и обога-
тили митологията и фолклора на редица 
страни: „той е същество с двойствено би-
тие“ („Идва от сушата, но живее във водата. 
Хем е свой в морето, хем си остава  чужд.“), 
„тюленът символизира трансформациите“ 
(„През 1993 година стажувах за няколко ме-
сеца в Ница. Ница е колония на Марсилия, 
а Марсилия  – на древната гръцка Фокея. 
Често под влияние на носталгията  се питах 
дали фокейците, напуснали малоазийска-
та си родина и установили се по западни-
те брегове, са тъгували за родните места? 
Дали са се чувствали самотни? Говори се, че 
именно те наричали средиземноморския 
тюлен „монах“… (т. е. значението от гр. „са-
мотен, отделен от другите“, както и синони-
ма „калугер“ – букв. от гр. „добър старец“). 
„Възможно ли е в наименованието на тюле-
на монах да е скрита идеята за старостта и 
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мъдростта на това животно, просъществу-
вало поне 15 милиона години? Но и споме-
нът за неговата трансформация от сухозем-
но във водно животно?“  – пита авторката. 
И допълва: „Освен възрастовите промени, 
самотността и мъдростта, тюленът симво-
лизира и прехода от живота към смъртта“. 
И, може би на първо място, „тюленът сим-
волизира живота“... На тези и множество 
други въпроси се опитва да отговори Роси-
ца Йосифова чрез документално-художест-
вените си разкази за своите пътувания из 
Източното и Западното Средиземноморие, 
Близкия изток, Кавказ, Анадола, Крит, Бал-
каните, в страните от Балтика, последвала 
тюлените монаси. Обобщенията и заклю-
ченията си тя извършва чрез разкази на 
местни хора, легенди, митове и фолклор, 
съчетани с туристическата информация и 
пречупени през нейната „женска“ гледна 
точка, защото според авторката някъде 
между писаното слово и устните разкази 
„се намират археологията и историческата 
наука“. Но не само: „Години наред четох ста-
ри и нови книги, рових, писах писма на ис-
торици и еколози, задавах въпроси в наши 
и чуждестранни форуми, разпитвах непо-
знати възрастни хора по местата, които 
обикалях, опитвах се да издиря български 
и чужд фолклор, свързан с тюлена монах и 
неговите трансформации – сирените, мор-
ските нимфи, морските невести и мъже, 
селките, русалките, ундините, митичните 
опашати богини, богове и феи – Атаргатис, 
Дагон, Тритон, Мелузина“.

Пътуването по следите на тюлена монах 
всъщност е опит за реконструкция на част 
от миналото на Европейския континент 
чрез издирването и записването на свиде-
телства за това хем земно, хем водно жи-
вотно, което се оказва, че заема много ва-
жно място в живота и културата на хората 
от Близкия изток и Стария континент. Това 
не е просто травелогия, описваща екзо-
тичното и непознатото; тя прехвърля мост 
между културните традиции на Изтока и 
Запада, мост, фокусиран върху един частен 
на пръв поглед проблем, но иначе предста-
вляващ „своеобразно увеличително огле-
дало, в което можех по-добре да разбера 
света, в който ми е отредено да живея“.

Структурата на книгата включва три 
глави: Глава I (Пътешествия с русалки в 
Близкия изток, Кавказ и Анадола), Глава II 
(По следите на тюлените и Протис: от 
Фокея до Испания), Глава III (По следите 
на тюлените и Питей в Балтийско море и 
Британските острови), както уводни думи 
от редактора проф. д-р Георг Краев, увод 
на автора, заключителното есе „Парче вода, 
парче земя“ и финалният текст „Тюлен мо-
нах“ (извадка от „Червената книга на Бъл-
гария“ с приложена карта на разпростра-
нението). Всичко това в 509 с., във формат 
70X100/16, старателна предпечатна подго-
товка и консултантска работа на д-р Неделя 
Китаева (арабски език), многобройни обяс-
нителни (и наистина необходими и допъл-
ващи основния текст) бележки под линия и 
цветни приложения (снимки на Р. Й.) – цели 
307 на брой (!), изпълнени много профе-
сионално и репродуцирани на гланцирана 
хартия (снимковият материал е особено 
полезен като документално свидетелство 
на пътешествията). 

Трудно е да опишеш всичко, за което 
разказва Росица Йосифова в своята тре-
велогия, започнала през лятото на 2007  г. 
с едно пътешествие до Сирия и завършила 
през октомври 2011 г. в Ирландия. И все по 
следите на „мустакатата русалка, наричана 
някога тюлен монах“ (Георг Краев), покрай 
които се информираш за много основни и 
странични факти – градове, местности, пла-
нини, морета, етноси, техните бит и обичаи, 
митология, легенди, фолклор и религия. 
Цяла една енциклопедия е този обемен 
труд на Р. Йосифова, но обединена все пак 
около една основна концепция – маршру-
тите на тези водни обитатели и свързаните 
с тях артефакти, целият „тюленски фолк-
лор“, но и днешния живот на хората, които 
обитават тези места, тяхното минало. 

И все пак с приключването на една тема 
(тюленът монах), и пътешествието при-
ключва, а „Одисей се завръща в Итака“. Пъ-
тешествието на Р. Йосифова „в империята 
на тюлените“ (както първоначално иска да 
нарече своя пътепис авторката) свършва 
в родината, на едно парче земя (Яйлата) и 
едно парче вода (Черно море), където от-
ново намира знаците на тюлена монах. За-
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щото дори и да ги няма, тюлените и русал-
ките са оставали своите белези в душите на 
нашите съвременници. А това е магия.

Владимир Шумелов

Фредерик Бегбеде.  
Уна & Селинджър.  
Пр. от френски Георги Ангелов. 

„Colibri“, С., 2015

Когато говорим 
за българска рецеп-
ция на най-новата 
френска вълна раз-
казвачи, непремен-
но трябва да спо-
менем имена като 
Филип Джиан (1949), 
Мишел Уелбек (1956), 
Марк Леви (1961), 
Гийом Мюсо (1974), 
но и жените Катрин 
Панкол (1954), Татяна 
дьо Роне (1961), Амели Нотомб (1966), Анна 
Гавалда (1970), както и такива като Бернар 
Вербер (1961), Ерик-Еманюел Шмит (1960) 
и под., които разширяват пейзажа на френ-
ския наратив.

Фредерик Бегбеде е от същата по-мла-
да генерация френски писатели (роден е 
през 1965 г.). На български освен прочутият 
 „9.99 лв/6.66 евро“, филмиран от Ян Ку-
нен през 2007  г. с Жан Дюжарден в глав-
ната роля, излизат още „Почивка в кома“, 
„Windows on the World“/„Прозорци към 
света“ (награди „Ентералие“, „Индипендънт 
Форин Фикшън Прайз“), „Помощ, просте-
те“, „Любовта трае три години“, „Разкази 
под екстази“, „Мемоари на един откачен 
младеж“ (първият му роман, 1990), „Първа 
равносметка след Апокалипсиса“, „Един 
френски роман“ (награда „Рьонодо“)... Го-
ляма, скандална, екстремна, интелектуална 
писателска откачалка, която посети и Бъл-
гария през 2010 и 2016 г.

Какво ли няма да чуеш за Фредерик 
Бегбеде, какво ли няма да прочетеш за 
него (в началото на 2008-а беше задър-
жан от полицията доста пиян и надрусан 

с кокаин, който смъркал от предния капак 
на колата си). Все пак едни от последните 
думи би трябвало да имат неговите българ-
ски преводачи – Красимир Петров, Росица 
Ташева, Георги Ангелов, Иво Христов… Но 
последните все пак са наши – на неговите 
читатели.

А последната му книга засега е „Уна & 
Селинджър“ (2014, 2015 на бълг.) в превод 
на Георги Ангелов, редактор Росица Та-
шева, и естествено, дело на „Colibri“. За да 
посегнеш към Бегбеде, е нужно да си чел 
поне една негова книга. Аз бях чел. И ако 
те увлече, не е нужно да му търсиш мъдро-
стите в Укицитат, те са навсякъде из кни-
гите му. Познавам този вид писатели и ги 
обичам, защото дори да имитират „лекото“/
„небрежно“ писане, знам, че това се пости-
га трудно (вж. Чандлър, но и голяма част на 
следвоенната американска литература, от 
която пряко се влияе поколението на Бег-
беде, преминало косвено и буквално през 
Америка). А и главните герои на тази кни-
га са не редови (масови) хора: Уна О’Нийл 
(дъщеря на драматурга-нобелист Юджин 
О’Нийл, любима на Дж. Д. Селинджър, впо-
следствие последна съпруга на Ч. Чаплин) 
и самият Джеръм Дейвид Селинджър, като 
изключим Бегбеде в ролята на разслед-
ващ автор, който си вре писателската гага 
навсякъде (и тук той е автобиографичен и 
егоцентричен всезнайко, но повече при-
глушен, вслушан в гласовете и съдбите на 
по-известните си колеги и личности, пред 
които се възхищава). А и как другояче, тук 
са още Юджийн О’Нийл, Чарли Чаплин, Тру-
ман Капоти, Скот Фицджералд, Ърнест Хе-
мингуей, Орсън Уелс. 

Бегбеде не измисля топлата вода в 
жанра и още в уводните си думи „Това не 
е фикция“ настоява върху етикета non-
fiction novel, въведен от Труман Капоти, но 
с „френската“ „поправка“ „факция“ (която 
крие повече значения в родния му френ-
ски език). Том Улф, един от апологетите на 
този жанр (но и Н. Мейлър, Джоан Дидиън 
и мн. др.), казва: „Живеем във век, в който 
въображението на романиста е безпомощ-
но пред историите, които той ще прочете 
във вестника на следващата сутрин“. Че се е 
ровил достатъчно във връзките между Се-
линджър и Уна О’Нийл, личи от самия текст 
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на романа на Бегбеде, от благодарностите 
в края, от това между редовете (където ве-
роятно можем да открием книги като „би-
ографията“ на Чаплин, „Уна – живот в сен-
ките“ на Джейн Скоуел и доста други доку-
менталистики, включително много писма, 
фикционални или истински). И все пак как 
да напишеш нещо интересно за любимия 
си писател Селинджър – този велик отшел-
ник, когато пишеш „факшън“, какъв да бъде 
подстъпът към овладяването на крепост-
та? Ами чрез Уна О’Нийл, естествено.

Това е роман за любовта между Уна и 
Джери. Любов, която не устоява във вре-
мето. Уна отива при Чарли, а Джери…, но 
за това после. Чарли отнема Уна от Джери, 
така както и други са го правили и ще го 
правят (сюрреалистът Салвадор Дали „от-
крадва“ през 1929 г. от колегата си сюрре-
алист Пол Елюар жена му – рускинята Гала, 
в испанския Каркадес); разбира се анало-
гията е неточна – Дали е по-млад от Гала с 
11 години, а Чарли е по-възрастен от Уна с 
36. Но това е и роман за Втората световна 
война, покъртителен военен разказ, който 
също заслужава няколко реда. И за доста 
други неща…

В първото интро на книгата Бегбеде ни 
запокитва в не толкова далечната 1980-а и 
една луксозна жена, която заравя в нюйорк-
ски парк счупен пепелник. След това дълга-
та лимузина я отнася към Пето авеню. Това 
е Уна (името, разбираемо, не се споменава). 
Второто интро „Джери“ се занимава с това, 
как се е пръкнал „факшънът“; с проблемите 
на Бегбеде в първото десетилетие на новия 
век (биологически и психологически, мен-
тални), т. е. със задаването на една задача 
(тема), привидно без отговор. Следват два-
найсет глави, в които Бегбеде се опитва да 
спипа времето на героя (и героя във време-
то) с променлив успех. Глави, които ни лаш-
кат напред-назад в годините от 1940-а до 
днес, разказвайки за една любов, за едно 
егоистично американско общество и ужа-
сите на последната Световна война. Във 
финалната гл. XII „Ойстър Бар“, пролетта на 
1980 година“ авторът затваря цикъла: „Чар-
ли Чаплин умира сутринта на Коледа през 
1977 г. в замъка „Бан“… Уна не съумява да 
живее без Чаплин“... Бегбеде никога не ни 
оставя на мира, като едно куче, захапа-

ло кокала: измисля среща между двамата 
след години, гради въображаеми диалози, 
които звучат автентично, за да завърши с 
„погребението“ на онзи стар, счупен пе-
пелник от нюйоркския „Сторк Клъб“ от Уна 
(с който започва разказът на тяхното запоз-
нанство – тогава тя е на петнайсет години, а 
той – на двайсет и три, в нюйоркския „Сторк 
Клъб“). И Бегбеде не би бил Бегбеде, ако не 
добави съвсем „личния“ „Хелветско-пири-
нейски епилог“. Швейцария (където са се 
оттеглили в края на живота си ред светов-
ни звезди, „данъчни изгнаници“), смърт, по-
гребения, меланхолия, тъга – такъв би бил 
очакваният финал на подобна книга. Авто-
рът е там, в Швейцария, години след като 
и Уна Чаплин вече е погребана в Корсие 
сюр Веве (умира на 66 години, през 1991-а, 
двайсет години преди Джери Селинджър). 
Там, в Женева (да вметнем към „хелветския“ 
епилог: хелветите са били келтско племе, 
населявало някога Швейцарското плато), 
се запознава с красивата Лара Мишели, 
но по-късно, малко преди да ѝ предложи 
брак, я отвежда в езерото Медиано, Ара-
гон, испанските Пиренеи (тук е същинският 
„пиренейски“ епилог). Всъщност Меди-
ано е името на село, залято от водата на 
реката Синка през 1973 г. (и в България, и 
навсякъде по света има подобни заляти се-
лища). Двамата плуват над селището като 
над някаква „миниатюрна Атлантида“, като 
над „зеленикав, непроницаем и мъгляв 
спомен“. Цикълът е затворен, хепиенд за 
разказвача-герой, който чрез аналогията 
в любовните отношения прави рекапиту-
лация и обобщава версията си за щастието 
чрез думите на своя любимец Селинджър: 
„Щастието е твърдо тяло, докато радостта е 
течна“ (в „Синият период на Домие-Смит“).

И все пак това е и един великолепен 
роман за Втората световна касапница 
(може би не колкото „Голите и мъртвите“ 
на Мейлър, но интересен и провокиращ по 
свой начин антивоенен роман). Нека не за-
бравяме, че тя витае покрай всичко друго 
във всички глави на книгата  – от първата 
„Manhattan romance“, та до края, – като усе-
щане, предчувствие, пречупване на съдби-
те, фактология и първолична баталистика. 
Още през 1940  г., когато се влюбва в Уна, 
„Джери бе влязъл във война много преди 
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страната си.“ (с. 95). САЩ се включват във 
войната след японското нападение над 
Пърл Харбър на 7.12.1941  г. (с. 113, 114) и 
тогава, разбираемо, вече поотхвърленият 
от Уна Джери решава да воюва. Уна отива 
на запад (в Ел Ей, за да изпълни личните си 
амбиции и творчески проекти), а Джери на 
изток (на кръстоносен поход срещу Хитлер 
и за да се докаже пред любимата). Следват 
писма от двамата (но всъщност предимно 
от Джери, които ще стават все по-моноло-
гични и безответни). На основата на кон-
траста (чрез препратки и реминисценции) 
писателят съпоставя живота в т. нар. амери-
канско светско лъскаво общество по време 
на войната и картините от самата война. 
Главните му герои естествено търпят раз-
витие: Уна среща Чаплин и това предопре-
деля по-нататъшния ѝ живот, а Джери вою-
ва (но и пише, праща на периодиката раз-
кази). Най-дългите три глави са посветени 
директно на войната: „Най-дългата година 
(юни 1944 – април 1945)“ (десантът в Нор-
мандия на 6 юни 1944 г., в който участва и 
Джери), „Хотел „Риц“, 26 август 1944 г. (сре-
щата между Хемингуей и Селинджър), но 
също и „Посттравматичният синдром на 
бойците“. Боецът трудно преживява този 
синдром (подобен на виетнамския, афга-
нистанския и под. по-натам) (вече е издал 
„Спасителят в ръжта“, 1951  г.): „Демобили-
зиран и разбит, фрустриран и безработен, 
победен и съсипан, Джери избягва, за да не 
стане диктатор“ (с. 247). През първата по-
ловина на 50-те вече „обратът“ е настъпил 
повсеместно: Юджийн О’Нийл умира в края 
на 53-а, малко след последната си среща 
със Селинджър, семейство Чаплин напуска 
Щатите по време на „лова на вещици“, края 
на 52-ра, и подобно на много други бога-
таши се установява в Швейцария. Джери е 
вече „отшелник“ в Корниш.

Трудно е да откриеш центъра в този 
роман. Както е трудно да категоризираш 
героите му, действията им. Бегбеде дейст-
вително не е силен сюжетист, но е отличен 
архитект на текста, който така сглобява пъ-
зела от картини, че общата визия накрая 
те шокира. Изглежда наистина му липсва 
въображение, но затова е техниката фак-
шън, заради която Капоти и Мейлър мо-
гат да му завидят (ако бяха живи). Както и 

преди, и тук разказва, като че доказва тео-
рема („любовта трае три години“). И тази, и 
останалите му книги се четат есенциално, 
и това се постига трудно и отнема време 
(„Любовта трае три години“, например, е 
писана е между 1994 и 1997 г. във Верние-
Форментера, както личи от финала, а „Уна 
& Селинджър“  – в Гетари, По и Женева, 
2010–2014 г.), въпреки че имитира „лекото/
лесното“ писане (джаста-праста). 

Мисля, все пак, че основната линия в ро-
мана – любовта между Джери и Уна, както и 
бекграундът (войната, но и всичко остана-
ло, вместено между 40-те години на XX век 
до днес от Западното крайбрежие на САЩ 
през Ню Йорк до Париж и Швейцария), 
имитира вече признати образци в жанра 
(ще спомена само Хемингуей, защото той 
присъства осезаемо тук). В главата, където 
Селинджър се среща с Хемингуей, двамата 
се черпят в „Риц“ на бара (който по-късно 
ще носи името на Папа) и разговарят за ли-
тература, за война и жени. „Знаете ли – каз-
ва Джери,  – последните два месеца често 
мисля за книгите ви. Казали сте всичко за 
войната. Обожавам „Сбогом на оръжията“, 
защото сте съумели да напишете любовен 
роман, който същевременно е и военен. 
Смесването на двете е страхотно.“ (въпреки 
че мотото на Бегбеде към главата е от ро-
мана на Хемингуей „За кого бие камбаната“, 
1940).

Четири години след смъртта на Селин-
джър обаче книгата на Фр. Бегбеде (деве-
ти по ред негов роман) не е единствената, 
която засяга името му. Отвъд Океана Джо-
ана Смит Рейкоф издава втория си роман 
под заглавието „My Salinger Year“ (Alfred A. 
Knopf Inc.). И за разлика от Бегбеде, кой-
то така и не успява да се срещне със своя 
идол, американската авторка е контак-
тувала с него като агент в литературна 
агенция. Французинът нищи младостта 
му, американката се концентрира в него-
вите последни години. Бегбеде избира да 
разкаже за него през увлечението му по 
Уна О’Нийл, „която повлиява на личността 
и на творчеството му. Всички в живота си 
имаме любовна история, която се е про-
валила и за която не спираме да мислим. 
За тяхната история няма нито една книга.“ 
Джоана Смит Рейкоф също като Бегбеде е 
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чела всичко от и за Селинджър, но тя изби-
ра да го защитава: „най-вече от обвинения-
та в педофилия. Имах чувството, че много 
хора го нападат заради това, че е честен 
[…] В агенцията той винаги бе възпитан 
и мил. Не го усещах да е сваляч. По онова 
време той бе много възрастен мъж, глух, 
женен за Колийн“. Разбира се, героинята 
на Рейкоф тогава е 23-годишна, влюбена 
в Селинджър, а да влезеш под кожата на 
своя герой (alter ego) е доста трудно; после 
„пътищата ни не се разделиха“. Фредерик 
Бегбеде: „Аз нямах проблем да разказвам 
за себе си, но трудното бе да се поставя на 
мястото на героите ми. Страшничко и ек-
залтиращо е да си в кожата на Селинджър, 
Хемингуей или Труман Капоти. Това е стар 
метод, който се нарича роман. Трудността 
се състои и в това да знаеш как да балан-
сираш описанията и диалога“. И двамата 
са единодушно възхитени от „Спасителят в 
ръжта“: за Джоана Рейкоф това е „съвърше-
на книга“, за Фредерик Бегбеде: „Тази книга 
е революционна, също както и „По пътя“ на 
Керуак. „Спасителят в ръжта“ е променила 
света“.

И ако трябва да завършим някак, нека 
се завърнем към най-новата френска ли-
тература през вкусовете на Бегбеде: той 
обича не само Селинджър, негова любимка 
е и Анна Гавалда, може заради динамика-
та на наратива, избора на теми. Кой да ти 
каже… Бегбеде е непредвидим. Изтъкан от 
противоречия и парадокси, каквато е цяла-
та му проза, към края на своя роман той си 
задава безутешния въпрос: „Защо пишем 
една книга вместо друга?“ Години наред 
прекарваш всекидневно с едни хора, които 
са вече мъртви. „Изглежда мъртвите са по-
млади от живите. С какво право си позво-
лих да си представям тяхната младост? Чак 
сега си го обяснявам. Исках да разбера кой 
от двамата е спечелил – Джери или Чарли?“

Роман за избора. Личният избор на Бег-
беде: „Между добродетелността и светския 
живот направих същия избор като Уна. По-
добно на принцесите от приказките“.

Владимир Шумелов

Панаит Истрати.  
Признанията на един победен. 

„Авангард принт“, Русе, 2014

Книгата излиза 
от печат с финан-
совата подкрепа на 
Румънския културен 
институт в Букурещ, 
а неин преводач от 
румънски е Ог. Стам-
болиев. В послесло-
ва си към книгата на 
Елени Казандзакис 
„Трагедията на Пана-
ит Истрати“ („Аван-
гард принт“, Русе, 
2014) той пише: „Французин по перо, ру-
мънец по душа, Панаит Истрати е свързан 
не само с тези две сродни литератури, но 
и с цялото човечество. В края на двайсетте 
години на миналия век, когато за четяща 
Европа го открива Ромен Роман, първият 
голям признат от света критик, датчанинът 
Георг Брандес, пише в берлинския вестник 
„Социалдемократ“: „Признавам, от всички 
съвременни белетристи Панаит Истрати 
ми беше най-скъп“.

Панаит Истрати (1884–1935) е особен 
писател. Твърде ляв (но за 20-те години 
на миналия век това е обичайно, особено 
за Франция), той се превръща в една от 
първите жертви на комунизма от страна 
на европейските интелектуалци, „наивно 
повярвали, че идеите на „великия Ленин 
ще преобразят целия свят“. Това е темата 
на настоящата книга, но и на „огледалното“ 
издание на Елени Самиос Казандзакис, за 
което стана дума по-горе, в отличен превод 
и с предговорни думи от Ог. Стамболиев. 
Освен „жертва“, в една своя статия по повод 
80-годишнината от рождението му, Ер. Ла-
зарова го нарича и „разочарованият идеа-
лист“, а за Стамболиев той е „един дисидент 
преди всички“... „Жертва“, „дисидент“, „раз-
очарован идеалист“, все пак П. Истрати е 
един интелектуалец от европейска величи-
на, писател, и прави чест на България, че му 
е обърнала немалко издателско внимание 
между двете световни войни (когато е дос-
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та превеждан), в един период след 1944 г. е 
сред инкриминираните автори, а след 89-а 
по различни (обясними) причини интере-
сът към него нараства. Когато писах един 
фрагмент за Н. Чомски (влязъл в книгата ми 
„Pink Floyd. Елипси“), обърнах внимание на 
неговата уникалност не толкова като учен 
(лингвистиката и когнитивните науки), а 
като активист и дисидент. „Но какво е да 
си дисидент? Може би да направиш челна 
стойка на клепач? Да си толкова вдаден в 
борбата, че да не щадиш нищо, да умреш 
в името на една идея?“ Да, Кравченко, Са-
харов, Солженицин, Синявски, Амалрик, 
Владимир Буковски, Валенса, Мандела, 
Аун Сан Су Чи, Варлам Т. Шаламов, Ал. Зи-
новиев... (умишлено не говоря за българ-
ското дисидентство, относно което все 
още съществува „дискусионен казус“, а и 
между дисиденти и недоволници разлика 
има; впрочем, докато пишех тези редове, 
от този свят си отиде един от малкото ис-
тински наши дисиденти Петър Манолов), 
са дисиденти, и то години след Истрати. 
Но дали Истрати не е просто конвертит? 
Недоволник? Мисля, нито едното, нито 
другото... Защото критиката на Истрати за 
режима в Москва се появява във време, 
когато писатели и интелектуалци от ранга 
на Дж. Б. Шоу, Х. Уелс, Р. Ролан, А. Барбюс, 
Андре Жид, Л. Фойхвангер, Емил Людвиг и 
много други се възхищават и приветстват 
„демокрацията“ в първата в света социа-
листическа държава (разбира се, повечето 
от тях през 30-те години, което е все пак ва-
жно). Но тази критика е пропита от прови-
денческа интуиция и вдъхновение, защото 
именно той е един първите, които достиг-
наха до истината по пътя на отричането 
на собствените си заблуждения и искрена 
вяра в комунизма чрез опита – да провери 
на място и докаже обективното състояние 
на нещата в СССР. Ето защо той предпри-
ема едно пътуване до СССР през 1927  г., 
поканен за честването на 10-годишнината 
от болшевишкия преврат в Москва. Там се 
запознава с другия поклонник на болше-
вишката идея – гръцкия писател Никос Ка-
зандзакис. След кратко прекъсване, когато 
с Казандзакис се връщат в Атина да пропа-
гандират комунизма, видян в СССР (доста 

неуспешно, защото са изгонени от гръцки-
те власти), те отново пътуват из Русия вече 
като частни лица, заедно със съпругите си, 
и през 1929 г. Истрати се завръща в Париж. 
Там издава впечатленията си от 16-месеч-
ното пътешествие из руската земя под за-
главието „Към другия пламък“ (изд. „Ридер“, 
колекция „Свидетелства“; всъщност цялото 
заглавие е „Към другия пламък, или голата 
Русия. Признанията на един победен“). На-
стоящото издание на български включва: 
„Панаит Истрати  – един дисидент преди 
всички“ (предговор от Огнян Стамболиев), 
„Предателят Панаит Истрати  – аген-
тът на румънските тайни служби“ (статия 
във в. „Комсомольская правда“, бр. 245 от 
23.10.1929  г., Москва), „Панаит Истрати 
(Автобиография)“, „Панаит Истрати и ко-
мунизмът“ (от Виктор Серж, един от съав-
торите на книгата), „Признанията на един 
революционер еретик“, „Признанието на 
един победен“ (основният текст, писан от 
Истрати и състоящ се от две части), „Хро-
нология на пътешествието на Панаит 
Истрати в СССР“, „Въведение в съветския 
живот“ (документална глава от втория съ-
автор Борис Суварин, но издадена под име-
то на П. Истрати) и „Животът на Панаит 
Истрати“. Контекстът на изданието позво-
лява да видим от различни гледни точки и 
позиции както живота в прехвалената стра-
на на Съветите, така и моралния облик на 
автора и неговите апологети и противници. 
До излизането на книгата Истрати е вече 
утвърден автор, „Горки на Балканите“ (Р. 
Ролан,) „галеник на прокомунистическата 
левица“, „другар, достоен за доверие“, „раз-
казвач от Ориента“ с оригинален талант, но 
след появата ѝ се превръща в „ренегат“ (А. 
Барбюс), „еретик“, „предател“, „фашист“, „ан-
тисемит“, „агент на румънските тайни служ-
би“, писател с „дребнобуржоазно мислене“, 
отхвърлен дори от наставника си Ролан, от 
целия болшевишки печат. Чак 40 години 
по-късно, когато се появява „Ахипелаг ГУ-
ЛАГ“ на Солженицин, той е реабилитиран 
във Франция, и то с помощта на Йожен Йо-
неско и Жозеф Касел. 

Тази малка по обем книга не претен-
дира за ярки художествени качества, но 
ясно, кратко, точно и безкомпромисно оп-
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исва истината за болшевизма, който желае 
„световна (и перманентна) революция“. За 
тези шестнайсет месеца Панаит Истрати 
пропътува СССР от край до край, от Рига 
до Владивосток, до Крим и Кавказ, Москва 
и Ленинград. И видяното не го очарова, а 
първоначалната романтика отстъпва на 
гняв от резултатите на пролетарската ре-
волюция (престъпленията на режима, по-
тисничеството, корупцията, бюрокрацията, 
„новата класа“  – номенклатурата, терора) 
и състрадание към бедните трудови хора. 
Вълнуващи са страниците на тази травело-
гия, разказващи за различни страни и наро-
ди в комунистическата империя, които Ис-
трати („кефалонеца“) посещава заедно със 
своя приятел Казандзакис („критянина“); 
по-късно П. Истрати ще влезе и като герой 
в романа на Н. Казандзакис „Алексис Зор-
бас“ (1946, по-късно филмиран като „Зорба 
гъркът“). На тези страници ще се срещнем 
и предводителите на болшевизма в оне-
зи години, но и с хора като Горки (когото 
опознава отблизо като лицемер), с Кристи-
ан (Кръстьо) Раковски. (Особено близък 
за автора човек  – дипломат и политик, 
роден в Котел през 1873  г., той е от т. нар. 
вътрешна опозиция в болшевишката пар-
тия – троцкист, който влиза в конфликт със 
Сталин, изключен е от партията и е заточен 
в Централна Азия през 1928 г. През 1934 г. 
се връща в Москва, където е възстановен в 
партията за кратко, но през 1937 г. е отново 
подсъдим заедно с Бухарин, Риков и Ягода 
и осъден на 20 години трудов лагер. След 
началото на Великата отечествена война 
Раковски е разстрелян по т. нар. сталински 
списъци на 11.09.1941 г.).

Завърнал се в Москва в края на 1928 г. 
и пълен с впечатления, изцяло променили 
отношението му към нова Русия, Истрати 
започва да търси справедливост  – пише 
писма до различни инстанции, като алар-
мира за скандални случаи и инциденти. 
Познати го предупреждават да спре. Тогава 
той се среща с шефа на ГПУ в Москва Агра-
нов – дясна ръка на Сталин. Ето как отгова-
ря Агранов на въпроса на Истрати какво 
да прави, да се върне ли на Запад? „Друга-
рю Истрати, ако искаш да бъдеш с нас и да 
следваш нашата линия, ние ще те подкре-
пяме, както досега, но ако си позволиш да 
ни атакуваш, просто ще те унищожим!... Раз-
бира се, това не може да изплаши честния 

писател и той посвещава цялата втора част 
на книгата си на делото „Русаков“. Става въ-
прос за един „битов“ инцидент в Ленинград, 
при който в жилището на стария работник 
комунист Русаков, емигрант от Франция, се 
настанява младата и агресивна комсомол-
ка Ройтман, еврейка от Бесарабия, която 
иска да изгони многочленното му семей-
ство на улицата и да го обрече на гладна 
смърт; нещо повече статията в пресата 
подклажда общественото мнение т.нар съд 
да постъпи както по делото за „шляхтата на 
Калганов“  – екзекуция на непмана. Сам и 
заедно с приятеля си Виктор Серж (други-
ят съавтор в книгата и член на семейство-
то на Русаков, негов тъст) Истрати обика-
ля из редакции, заводи, администрации, 
снове между Ленинград и Москва (стига 
чак до министър-председателя Калинин), 
за да защити честта и живота на членове-
те на семейството, но и призовава всички 
честни хора да издигнат глас в борбата за 
социална справедливост. Резултатът: един 
скалъпен процес-фарс и справедливост по 
„съветски“ – принудителен труд!

Все пак, както пише Виктор Серж (Вик-
тор Лвович Кибалчич, 1890 – 1947), „през 
1927 – 1928  г. съветският режим не беше 
такъв, какъвто стана през 30-те години. 
Визитата на Истрати се случи преди ужа-
сите на колективизизацията на селското 
стопанство и неописуемите жестокости, 
съпровождащи изпълнението на сталин-
ските петилетки“. С други думи голямото 
комунистическо унищожение предстои, а 
Истрати „все още вярва, че нещата ще се 
оправят“. Може би и затова е толкова смел 
(вж. например писмата му до ГПУ, но и мно-
го други факти). Драмата му „е в това, че се 
появява твърде рано“ (Ог. Стамболиев).

„Писателят-скитник“, „разбунтуваният 
човек“ (по А. Камю) Панаит Истрати се по-
яви действително твърде рано. В кратката 
си проза (говоря за неговата публицистика 
и книги от типа на „Признанията…“) той е 
пестелив на орнаментика, (почти) доку-
ментален, близък по изказ на Шаламов, но 
силата му е в писателската непримиримост, 
честност, смелост и морал.

Книгата на П. Истрати е влог в световна-
та съкровищница на Паметта за комунизма. 

Владимир Шумелов
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Йозеф Банаш.  
Зона на ентусиазъм  
(Драматична история  
за приятелството и любовта 
(1968 – 2008). 

„ПИК“, В. Търново, 2015

Книгата на сло-
вашкия политик, ди-
пломат, драматург,  
телевизионен сцена-
рист и писател Йо-
зеф Банаш се появи 
на български през 
2015 г. и тя се издава 
със спомоществова-
телството на „QEX“  – 
Братислава, Слова-
кия, и „Интегра Груп“. 
Веднага ще отбеле-
жим, че това е събитие за книжния ни пазар, 
защото макар че пише от десетина години, 
Банаш е един от най-превежданите сло-
вашки автори в момента (романът му „Зона 
на ентусиазъм“ има преводи на немски, 
полски, унгарски, украински, хинди, днес 
на български, предстои излизането му на 
английски език). И две думи за рецепцията 
на словашка литература в България през 
последните години, която бележи ръст, 
както личи от множеството преведени на 
български книги от словашки автори от 
различни поколения и творящи в различ-
ни жанрове – Ян Смрек, Ян Йоханидес, Ян 
Бузаши, Любомир Фелдек, Александра Бер-
кова, Бране Мозетич, Тоне Шкърянец, Ян 
Кошка, Йозеф Михалкович, Густав Мурин, 
Щефан Стражай, Милан Руфус, Яна Беньо-
ва, Йозеф Лайкерт, Петер Били, Максим Е. 
Маткин, Павол Ранков и доста други, също 
и антологията „Съвременни словашки раз-
кази“ (2009), която дава представителна из-
вадка от съвременната кратка проза в Сло-
вакия след 2000 г. Чрез тази пунктуалност 
в изброяването искам да кажа, че страни-
те от Европа и света се грижат за износа и 
популяризирането на своите литератури. 
Не и България. Всъщност за рецепцията на 
българската литература в Словакия голям 
дял имат усилията на българиста Ян Кошка 

(1936–2006), ръководител на Института за 
световна литература в Словашката акаде-
мия на науките. Иначе наживо познавам 
двама словашки автори, идвали в Бълга-
рия: Павол Ранков (за когото съм писал) и 
Йозеф Банаш – белетристи от различни по-
коления и с различни почерци, но еднакво 
талантливи и успешни в своята страна. И 
не на последно място проблемите, които 
засягат словашката и българската беле-
тристика като „малки“ езици и литератури, 
техните тенденции на развитие са твърде 
сходни, което несъмнено привлича бъл-
гарския читател. 

Преводачката на „Зона на ентусиазъм“ 
Фабиола Виценова споделя в едно свое 
интервю по повод излизането на романа 
на български, че първоначалната ѝ идея е 
била да преведе книгата „Идиоти в поли-
тиката“ на Й. Банаш. Оказва се обаче, че тя 
разглежда (сатирично) доста местна поли-
тика, което би било неинтересно за българ-
ския читател, докато „Зона на ентусиазъм“ е 
„европейска книга“.

„Европейска“ в случая означава, че сю-
жетът ѝ обхваща знакови събития от ев-
ропейската история между 1968 и 2008  г., 
в частност показани от гледната точка на 
окупирана Словакия през 68-а, като в сю-
жета са фокусирани инвазията на войските 
на Варшавския договор в Чехословакия, 
протестите срещу войната на САЩ във 
Виетнам, процесът за денацификация във 
ФРГ и ГДР, реставрацията на авторитар-
ния режим в ЧССР (наречен тогава „нор-
мализация“), критика на тогавашното 
ръководство на КПСС, залеза на епохата 
Брежнев, заедно с последвалите го епи-
зодични властници Адропов и Черненко, 
ерата Горбачов и Перестройката, разпа-
дането на СССР, Нежната революция в 
ЧССР и последиците от нея.

Най-общо „Зона на ентусиазъм“ мо-
жем да определим като политически три-
лър. В него Голямата история от 1968 г. и 
натам е бекграунд на личните съдби на 
словашкия студент Йозеф Балаж (алтер 
его на автора), германския студент   Томас 
Анкерман, украинката Александра (Саша) 
Гриценко и мн. др. В същото време тази 
история променя драматично личните  
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истории на героите, но и те участват в 
трансформациите и градежа на нова Ев-
ропа след епохални за нейната история 
промени.

В романа действителност и художестве-
на измислица са дозирано преплетени, но 
така, че както уточнява авторът в началото: 
„Не всички лица и събития в този роман са 
действителни“. Или казано с думите на Ба-
наш от негово интервю: „70 % от романа са 
истина и 30 % художествена измислица. До 
голяма степен това е моята автобиография. 
С леки намеси“. Мисля че точно автобио-
графичният елемент е този, който опреде-
ля критичността на текста, моралистичния 
патос и неговите нравствени измерения. 
Банаш е дипломат от кариерата още от вре-
мето на „нормализацията“ и след „нежната 
революция“, което би трябвало да опреде-
ли неговото отношение към събитията, но 
той казва, че за разлика от днешните мла-
ди писатели, изцяло негативно настроени 
към миналото, той дава една по-различ-
на, човешка гледна точка, която се опира 
единствено върху истината и обективната 
реалност. Авторът познава отвътре Систе-
мата и нейните задкулисия, ползва инфор-
мация, недостъпна за масите, а по времето 
на цензурата  – и алтернативна информа-
ция. Много от сцените, които в началото 
определих като обществено-политически 
„бекграунд“ на личните разкази в романа 
(в отделните глави отбелязан с курсив), са 
толкова автентични, защото почиват на 
богат архивен материал, до който Банаш е 
имал достъп и си е направил усилието да 
открие (напр. срещата в Белия дом между 
съветския посланик в САЩ Добринин и 
американския президент Л. Джонсън на 
20.08.1968 г.; сцената в Москва, когато се 
обсъжда намесата на Русия в Афганис-
тан, а Брежнев отначало не е съгласен и 
др.). Именно тази обективност и автен-
тичност ни дават основание донякъде за 
разсъждаваме за романовия текст като 
нонфикшън.

Извън неизмислената, (полу)докумен-
тална база на романа, основните сюжетни 
линии са свързани пряко с подзаглавието 
на романа: „Драматична история за прия-
телството и любовта (1968 – 2008)“: любо-

вта между Йозеф и Саша, които истори-
ческите обстоятелства разделят за близо 
40 години, но и множество други чисто 
човешки истории, пречупени съдби, сбъд-
нати и несбъднати надежди, приятелства и 
предателства, всичко онова, което беляза 
живота на няколко поколения хора от две-
те страни на Желязната завеса. Романът 
задава фундаментални въпроси относно 
Прехода от една обществена система към 
друга: за неговата ефективност, успялост, 
почтеност и справедливост; за миналото 
и неговото (пре)осмисляне, за пречиства-
нето и нравственото прераждане. В своя 
„Пролог“ Й. Банаш цитира думите на няко-
гашния немски канцлер Вили Бранд, които 
той му казва през 1990 г. във Виена: „Мина-
лото на човек се познава по това какво е 
поведението му днес“. Докъде звучи като 
„добле дичо“. 

Независимо как ще определим този 
роман  – политически трилър, роман „за 
приятелството и любовта“, проза с еле-
менти на Bildungsroman, исторически, 
политически и пр., „Зона на ентусиазъм“ е 
заразителен с ерудицията и смелостта на 
своя автор, неговата честност и критиче-
ска позиция, с обществено-историческа си 
всеобхватност, разгледани през призмата 
на интимното и социално-битовото. И не на 
последно място – езикът на тази позитивна 
проза, която не възпитава омраза, въпреки 
драматичния сюжет и проблематика, е пре-
делно изчистен и опростен, за да достигне 
до възможно най-широк кръг от читатели, 
включително и младите хора, достатъчно 
резигнирани относно близкото си минало 
и настояще. Защото „Това е историята на Ев-
ропа, която обединява всички ни“ (с. 455). 
Роман за паметта.

И великолепната метафора, дала загла-
вието на романа: „Съвестта ни затъпя, но за 
зоната на ентусиазъм е достатъчна. Пом-
ним я. Пред очите на властимащите – съгла-
сие, през властимащите – отрицание. Щом 
зоната пред трибуната свършеше, отново 
ставахме самите себе си. Днес нямаме три-
буни, но зоната на ентусиазъм продължава 
да живее. В нас.“ („Пролог“, с. 11).

Владимир Шумелов
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Матей Вишниек.  
Господин К. на свобода. 

„Гея-Либрис“, С., 2015

Матей Вишниек 
(1956) не е непознат 
на българския чита-
тел. През последните 
години в България 
бяха преведени ня-
колко негови книги: 
„Град с един-един-
ствен жител. Стихо-
творения / „Ричард 
Трети“ няма да се 
играе. Пиеси“ (2009), 
„Мансарда в Париж с 
изглед към смъртта. Пиеси“ (2009), „Паника 
в града на светлините. Роман“ (2011), в кои-
то трябва да откроим освен интересния и 
талантлив автор, и отличния преводач и 
критик Огнян Стамболиев. „Господин К. на 
свобода“ е вторият преведен на български 
негов роман, след изключително успешния 
„Паника в града на светлините“. Той излиза 
в поредицата „Дунав  – обединени в лите-
ратурата“ на софийското издателство „Гея-
Либрис“ – един проект, финансиран с под-
крепата на програма „Творческа Европа“ на 
Европейската комисия (преди това там се 
появиха книгите на Ивана Сайко „Рио бар“ 
и „Кафе Хиена“ на Яна Беньова).

Кой е Матей Вишниек разбрах от Ог-
нян Стамболиев – от неговите преводи на 
Вишниек от години, от това, че благода-
рение на него румънско-френският писа-
тел стана член на редакционната колегия 
на алманах „Света гора“ (В. Търново), а 
конкретно за тази книга  – от финалните 
„Думи за Матей Вишниек“ на Стамболиев 
в края на романа. Извънредно ценни са и 
лапидарните уводни думи на Вишниек към 
книгата:

„Сигурно някой беше наклеветил Йозеф 
К., защото една сутрин го арестуваха…“

Така започва романът на Франц Кафка 
„Процесът“. Бях на единайсет или дванай-
сет, когато тази книга ми попадна в ръцете. 
Беше време, когато Румъния се отваряше 
за света. През 1968 се превеждаха много и 
добри книги от световната литература. […]

Казвам тези неща, защото романът ми 
„Господин К. на свобода“ е преди всичко 
почит към Франц Кафка. Тази книга парабо-
ла е свързана с важен момент в моя живот: 
емигрирането ми от Румъния през 1987. 
[…] Когато пристигнах в Париж, преживях 
истински шок: шока от Свободата!“

След Париж, където започва да пише 
тази наглед проста история шест месеца, 
заминава за Лондон, за да работи в BBC, 
но успява да завърши романа едва след 
Румънската „революция“ от 1989  г. Знаме-
нателно! 

Всъщност Кафка, средноевропейският 
модернизъм са вдъхновявали мнозина, а 
при Вишниек има и друго: неговата гене-
алогия, родно място, учители в изкуство-
то… В случая неговият роман-парабола 
е индуциран от „Процесът“ на Фр. Кафка. 
Така както романа на австрийката Мариа-
не Грубер „Към замъка“ („ПИК“, В. Търново, 
2010) е провокиран от недовършения ро-
ман „Замъкът“ на Кафка и е възникнал като 
негова „реплика-продължение“. Разбира 
се, това са различни книги, както и тези на 
всички следовници на Кафка, произхожда-
щи от сходна естетика, такива като по-мал-
ко познатите у нас Бруно Шулц (1892–1942) 
от Полша, Марлен Хаусхофер (1920–1970) 
от Австрия, които са от различни поколе-
ния и страни, и мн. др. Обединява ги обаче 
нещо важно: постоянните теми за смисъла 
на живота, за изворите на живота и страха 
от смъртта, отчаянието, самотата, рекапи-
тулациите, съмненията; меланхоличната 
гротеска  – така типична за средноевро-
пейския (австро-унгарски) модернизъм, а 
ако говорим за следвоенното поколение 
австрийски белетристи – също това, че „те 
се стремяха да бъдат универсални, без да 
имат нужната екипировка. […], а и „изпо-
ведността, прикрита под прозирна иноска-
зателност, тъй като на интимното прежи-
вяване трябваше да се припише всеобщ, 
социално обусловен характер“ (вж. „Съвре-
менната австрийска литература“ от Курт 
Клингер, ЕИ LiterNet, 26.01.2009). 

Положението при Матей Вишниек е 
по-особено. Познат и известен предимно 
като драматург, но и поет, белетрист (още 
по времето на „златната епоха Чаушеску“, 
от т. нар. „поколение’80“), той черпи от най-
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доброто в румънската традиция до него 
(включително великите румънски аван-
гардисти от началото на миналия век), но 
открива своя почерк и в пространството, 
подхранвано от Кафка, Достоевски, Е. А. 
По, Лотреамон, Бекет, Йонеско, допадат му 
сюрреалистите, абсурдния театър, магиче-
ския реализъм, всичко, освен соцреализма 
(впрочем единственото му „реалистично“ 
произведение е дисертационният му труд 
„Съпротивата чрез културата в страните 
в страните на Източна Европа“). Ето защо 
когато емигрира във Франция през 1987 г., 
той се чувства като „у дома“, в своята духов-
на родина, и пише на френски, подобно на 
великите си съвременници М. Елиаде, Чо-
ран и Йонеско. 

Романът му „Господин К. на свобода“, 
както подсказва заглавието, е роман за 
свободата и несвободата на човека, пречу-
пени през кафкианското разбиране на про-
блема (вж. особено „Дневници“ на Кафка). 
Един разказ с привидно прост сюжет. „В 
едно прекрасно утро освободиха Козеф Й.“ 
(първо изречение на романа на Вишниек) 
и „Козеф Й. възвърна до известна степен 
съзнанието си, когато се оказа в килия но-
мер петдесет.“ (едно от последните изре-
чения). Целият пълнеж на романа от 230 с. 
е между тези две констатации; една абсурд-
на елипса, измината от Козеф Й., за да се за-
върне към началото.

Чел съм поне няколко книги (романи) и 
съм гледал немалко филми, които започват 
така: един затворник излиза на свобода. 
Оглежда се, ослушва се и се започва… На-
пример „Още един глупак“ на Джеймс Хад-
ли Чейс, „Трупът на моя враг“ на Фелисиен 
Марсо (мисля и двете филмирани) и оная 
прочута лента „Двама мъже в града“ (1973) 
с Ален Делон, който свърши под гилотина-
та. Да не говорим за киноповестта „Калина 
алена“ (1973) на Василий Шукшин, също 
филмирана.

Скритият парадокс е в обратния фи-
нал  – една история започва там, където 
вече е приключила друга. Всъщност, оказва 
се винаги, че историята е една, но прекъс-
ната от хиатус (зев), от някаква цезура (ко-
гато тази цезура е основна история, то тя е 
„затворническа“, а финалът обикновено е 
излизането навън).

И ето: затворникът излиза. Животът 
привидно продължава, но миналото, което 
той смята за изчезнало (избледняло, про-
менено или просто изтрито като с гума), 
изплува, придобива релеф, става реалност, 
която го хваща за гушата. Тогава затворни-
кът започна свое разследване, за да рекон-
струира миналото и да издири истинския 
виновник. Понякога той се опитва да зажи-
вее в новата действителност нов живот, но 
отнякъде изникват познатите (му) тъмни 
сили, за да го въвлекат отново в подземни-
те си дела. По-често свършва зле, поняко-
га  – не. В повечето случаи обаче героят е 
яростен, той е самата ярост. Търси отмъще-
ние, защото панделата освен че подклажда 
яростта и злобата, учи на справедливост. 
Справедливост извън закона.

Подобна е и жанровата лента на Явор 
Гърдев (той я нарича постсоц неоноар) 
„Дзифт“ по сценарий на Владислав Тодо-
ров. Но да се върнем към началото: един 
тип излиза от затвора. И към думите-ре-
френ на Молеца, които звучат, струва ми 
се, неоспоримо: „Днес излязох на свобода 
и свободата свърши. Тръгнал съм да мра“. И 
умира, стиснал диаманта (двигател на кри-
миналната интрига) в ръка, с думите: „Мо-
леца, който случайно живя и не без друго 
умря“.

Въпреки това: „Краят започва от самото 
начало“ – казва Молеца. И обратното – до-
пълваме ние.

… В началото на ноември 2010  г. след 
22 години зад решетките излезе на свобода 
последният български затворник (циганин 
убиец), осъден преди 1990 г. на смърт чрез 
разстрел (след 90-а смъртното наказание в 
България е отменено). На въпрос на журна-
листка от bTV от какво се страхува сега, той 
отговаря: „От живота...“ От живота!

При М. Вишниек няма нищо такова. Ни-
какъв реализъм в духа на горните примери, 
никакъв постмодернизъм. Донякъде раз-
нороден и еклектичен като някои от своите 
румънски събратя абсурдисти, във всички 
жанрове, в които твори писателят, отчетли-
во личат белезите на неговите учители – аб-
сурдистите, но също и технически похвати 
като цирковото, маскарадното, гротеската, 
карнавалното, сатирата, буфонадата, вдъ-
хновени от комедия дел арте, от текстовете 

Преглед



алманах • Ϛвета гора • 2016 525

на Караджале, Йонеско, Жари, Урмуз, сюр-
реализма, или в по-общ план  – авангарда 
в изкуството на миналия век. Романът му 
приема литературната форма парабола, 
така както параболи са неговите известни 
пиеси, често с невероятно дълги заглавия 
(вж. напр. „Прекрасната история за мечките 
панда, разказана от един саксофонист, кой-
то имаше любовница във Франкфурт“ или 
„Добре, мамо, но тези разказват във вто-
ро действие какво се е случило в първо“). 
Разбира се, параболите му не се покриват 
съвсем от литературоведческата трактовка 
на термина. За да се разбере драматургич-
ната техника на тези параболи, е нужно да 
се изследват различните ефекти, постиг-
нати чрез повторения (на сцени, реплики 
и пр.), неочаквани финали, миксиране на 
фантазно и реално, съзнателно и несъзна-
телно, които водят до създаването на един 
свят – абсурден, кошмарен или поне стра-
нен, но описан без модерния черен хумор 
и натурализъм, свят, твърде близък до този 
на средноевропейския модернизъм.

Като емигрант от последното румънско 
поколение интелектуалци, Вишниек оби-
чайно поставя в центъра на търсенията си 
проблема за свободата. Това е и неговото 
послание: „Опитах се да не бъда манипули-
ран от утопии или контраутопии, както и 
от идеите на комунизма или от съблазните 
на консуматорското общество. Пиша, за да 
разбера тайната на човешкото същество 
и най-вече противоречията на човешката 
природа и начина, по който могат да се пре-
одолеят. Пиша, за да премина собствени-
те си граници, да ги преодолея, да открия 
какво точно е скрито в моя мозък и в моята 
душа…“. Освен всичко друго, романът е и 
рефлексия на биографичното: осъзнава-
нето на категорията Свобода през личния 
опит, когато дисидентското се проявява 
чрез отказ от несвободата и приемане на 
ценностите на демокрацията, постигнато 
през съзнателния избор и борба в името 
на тези ценности. Но какво се случва, кога-
то си излязъл от една затворена система и 
трябва да се адаптираш към новата свобод-
на система? Ето в отговора на този въпрос 
романът „Господин К. на свобода“ се оказва 
терапевтичен за Вишниек.

Зад абстракцията в повествователния 
сюжет – незнайно къде ситуирано градче, 
с незнаен затвор до него, и герои, които 
действат като марионетки (вж. сполучли-
вата идея на Андра Бадулеску за корица 
на романа с марионетка, направена от 
Ерик Дьонио)  – прозира идеята на автора 
да схематизира света като затвор (затвор 
в затвора в конкретния случай) и невъз-
можността на човека да живее „свободен“ 
(затворникът Йозеф К., незнайно защо ле-
жал в затвора и жител на близкото градче, 
е освободен, но по различни причини не 
съумява да се впише в „свободното“ обще-
ство). В затвора на Вишниек цари ентро-
пия, а нейното действие се усеща осезаемо 
през целия сюжет; затворът с оказва мно-
го по-голям от този, който познава героят; 
близкото градче се руши, но се строи нов, 
по-голям и по-модерен град; избягалият 
затворник не се оказва изолиран случай, 
а цяло ъндърграунд общество със свои 
закони и социален живот; демаркацията 
от двете страни на свободата и демокра-
цията се оказва илюзорна и непостижима. 
Алогичността и абсурдността на действия 
и ситуации потиска, предизвиква тревога 
и страх у протагониста Козеф Й., често той 
е на границата между живота и смъртта, 
между миговете на щастие и отчаяние, но 
във финала намира успокоение, съзрял 
себе си и вътрешната си свобода (духа) от-
ново в килията, която е обитавал преди да 
„излезе“ на свобода. 

Разбира се, ако не имитираше/дубли-
раше/дописваше толкова Кафка, неговият 
свят и идеи, романът би съумял донякъ-
де да се впише в по-големият хипертекст 
от искейпистки антиутопии, съставян от 
творби на Х. Торо, У. Голдинг, У. Фокнър, М. 
Фриш, Веркор… Но това не е и точно ан-
тиутопия (както някои смятат „Процесът“ 
на Кафка за „предтеча“ на романа-утопия). 
По-скоро, както това вече е отбелязвано 
нееднократно (Младен Влашки), можем да 
проследим взаимовръзките на романа на 
абсурда – „Процесът“ на Кафка – с екзистен-
циализма на Камю и неговият роман „Чуж-
денецът“, които пък отвеждат към „театъра 
на абсурда“. И ако приемем с леки резер-
ви художествената еклектика в романа на 
Вишниек по отношение на моделите, които 
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следва, то със сигурност можем да кажем, 
че текстът му е определено критически към 
обществено-политическите системи, които 
авторът е обитавал и обитава днес, което е 
постигнал чрез езика – пестелив, без пряко 
изобличителен патос, с повишена метафо-
рика, загадъчност, напрежение на сюжет-
ното действие. Едновременно с това ще 
открием склонността му към проникване 
в тайните на човешката душа, изострено-
то любопитство към гранични ситуации и 
състояния, към „мистерията“ на съществу-
ването. И да не забравяме, както го опре-
деля неговият преводач: „Матей Вишниек е 
блестящ стилист от френски тип…“.

Владимир Шумелов

Матей Вишниек.  
Планираният хаос. 

„Авангард принт“, Русе, 2016

Заглавието на 
прочутия филм на 
американския ре-
жисьор Фр. Копола 
най-точно отгова-
ря на внушението 
за апокалипсиса на 
медийната среда в 
съвременния свят, 
която ни инспири-
ра в новия си роман 
световноизвестният 
писател – драматург, 
поет, белетрист – Матей Вишниек. Този ро-
ман не увлича със сантиментален сюжет, 
нито с драматичните изживявания на един 
персонаж. Той ни въвежда динамично и 
устремно в изградената голямата истина 
за съвременността ни – тоталното присъст-
вие на четвъртата власт  – медиите, върху 
човешката личност. Този роман на Вишниек 
се родее с такива творби като „1984“ на 
Джордж Оруел и „Чумата“ на Албер Камю – 
творби, които са впечатляващи метафори 
на днешния живот на планетата. Затова че-
тенето на „Планираният хаос“ изисква инте-
лектуално напрежение и по-малко емоцио-
нални тръпки, изисква усет за философски 

прочит. И вече катарзисът от този нажежен 
интелектуален прочит е „проглеждането“ 
за явление в света и пораждане на стремеж 
да застанеш в редиците на позицията на 
произнеслия социално-нравствена присъ-
да писател. Присъда, която иска промяна 
на това медийно апокалиптично статукво.  
Романът съчетава реалистичния разказ с 
линията на фантастичното, публицистичния 
патос с моменти на поезия, реалистичното 
със сюрреалистичното. Така се получава 
богата романова композиция, в която мета-
фората е здраво споена от пищно авторско 
въображение, градящо до краен предел 
избухналия вулкан на медийния свят.

Вишниек е категоричен в тезата си: 
днешния свят е жаден да чуе от медиите 
само новини за злина – убийства, природ-
ни бедствия, атентати, терор. Лозунгът 
на римляните: „Хляб и зрелища“ е възди-
гнат в абсурден култ. Добрата новина от-
съства, тя е смачкана, тя не върши работа 
на инфомедиите. А човешката личност в 
тях е доведена до „тотална прозрачност“ 
(термин на автора), т. е. светът на личното 
пространство, на човешката интимност се 
е разпаднал. Така Вишниек в посоката на 
рекламния трик „две в едно“ изказва две 
диагнози  – апокалиптично отключване на 
злите стихии в човека и тяхното апокалип-
тично отразяване в медиите. И вече след 
тази произнесена присъда на света, той въ-
вежда една линия на фантазия – разказа за 
плъховете – животните, които са длъжни да 
изяждат отпадъците от нашата мръсотия, 
от извършеното наше зло, от разпада на 
ценностите в човека. Именно тази метафо-
ра с плъховете превръща публицистичния 
патос на романа вече в ярко художествено 
произведение – такова, което индиректно 
търси пътя за нормализирането на вли-
янието на четвъртата власт, и най-после 
изхвърлянето на злото не чрез метафизич-
ни действия, а чрез радикални човешки 
действия. В края на романа след ужаса на 
главния герой Матийо Карден, преживян в 
атмосферата на отразяване на злото в света 
от медиите, той намира сили, за да се обър-
не към своята любима Лейли и да я призове 
да дойде при него. Той призовава жената, в 
чийто чувства и обятия ще намери утеха от 
всичко преживяно, от всичко премислено. 
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В един личен интимен свят, където има мъ-
ничко поезия, мъничко доброта, мъничко 
хуманизъм. Така Вишниек ни вдъхва надеж-
дата, че все пак светът няма да достигне до 
тоталния край на своя апокалипсис. И че не 
фантасмагоричните плъхове са панацеята 
за изгонването на злото в самите нас. Па-
нацеята е скрита в самите нас  – в нашите 
мечти, в нашите действия,та дори в нашата 
нравствена саможертва. Една метафорич-
но-фантастична линия директно призова-
ва настъплението на апокалипсиса да бъде 
спряно от самите нас.

Романът „Планираният хаос“ има и 
чисто автобиографичен момент. Както е 
известно, Вишниек напуска родината си 
Румъния като юноша и се преселва с ро-
дителите си във Франция. Така той става 
френски автор с румънско потекло. В твор-
бата нишката на тази автобиографичност 
ярко присъства: майката на героя остава в 
Румъния, докато той с баща си е в Париж. 
Това дава възможност на автора да про-
кара и още една идея – как политическите 
травми в света, раждането и разрушаване-
то на авторитарни режими, играта на власт 
и лидери – раждат и са причина за възник-
ването на планирания хаос, за оформянето 
на апокалиптичната картина в този свят. По 
този начин романът се превръща в знаково 
антиутопично произведение, което раз-
венчава „хуманитарните“ основи на мани-
фестите на политическите дейци.

Творбата на Вишниек се нарежда сред 
ярките съвременни творби, които разкри-
ват не само майсторството на един писател. 
Тя разкрива ясната и категорична граждан-
ска и нравствена позиция на един автор за 
същностни явления в днешния свят. Затова 
далеч надхвърля орбитата на художестве-
ното и обхваща зоните на социалното, по-
литическото, нравственото.

„Планираният хаос“ е превод на Огнян 
Стамболиев – най-пристрастният разпрос-
транител на творчеството на Вишниек в 
България. Нека напомним, че той е превел 
и издал вече 6 книги с поетични, драма-
тични и белетристични произведения на 
автора. И този път неговият превод е реа-
лизиран с много добра стилистична фраза, 
с усет за атмосферата на стил и дух в думите 
у Вишниек..

„Планираният хаос“ на Вишниек не ни 
отделя от динамиката на света, нито от 
неговия възход и падение. Чрез тази кни-
га няма да си намерим някакъв оазис на 
спокойствие. Тя ни хвърля направо в сър-
цевината на апокалипсиса и така подлага 
на изпитание нашите съпротивителни сили 
като личности, които искат да променят 
този свят.

Крум Гергицов

Ваньо Вълчев. НОФОФ 
(Национален фронт за 
освобождение на Фанагория). 

„Сиела“, С., 2015

Ваньо Вълчев, 
„най-нежният поет“ 
на българската му-
зика, автор на „Теле-
фонна любов“, „Огън 
от любов“ и „А дали 
е така“, този път ни 
представя безмилос-
тния си сатиричен 
език в романа „На-
ционален фронт за 
освобождение на Фа  
нагория“ с подзагла-
вие „Исторически записки по фанагорски-
те работи“ – за краткост „НОФОФ“. Книгата 
няма ни най-малка претенция за историче-
ски роман. Вълчев сам я определя като „па-
триотичен роман“ със смях, сатира и черен 
хумор.

Началото е почти мистично. За да при-
даде достоверност и автентичност на раз-
каза, авторът започва с главата „Бележки на 
спомоществователя“. В гората, в катерича 
хралупа, бай Богдан открива записки на 
хроникьор, поместени в дванадесет те-
традки. Старецът преценява, че са ценни 
исторически документи  – я от времето на 
цар Иван Шишман, я от времето на Сидер 
хайдутин. А какво се оказва... Страница 
след страница и всичко е до болка познато. 
Нямаше да е толкова смешно, ако не беше 
тъжно. Така стоят нещата в България.

„Патриотична“ хроника за „патриотич-
на“ корупция, „патриотичен“ политически 
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шантаж, спекула с власт, пари и обществе-
но положение... Агресивната пропаганда 
на родолюбивата партия НОФОФ в лице-
то на фанагорската княгиня Чечке от рода 
Дуло (позната по-рано като Жечка Дулева, 
читалищна библиотекарка от Мала Драка) 
и нейните стожери Юкбоил Дван (Юрдан 
Зайков  – митничар, осъден за корупция), 
Колобър Сикофант (Тонко Тончев, учител 
по български език и литература, смазан от 
вечните образователни реформи), и Огул-
таркан Докс (Феликс Хайдутов – Поборни-
ков, внук на активен борец) подхващат све-
щено дело за освобождение на Фанагория. 
Целта е да завземат властта и из основи 
да променят страната. Не е ли това „висша 
цел“ на всяка нова патриотична формация 
в България? Не обещават ли (всеки път пре-
дизборно) светло бъдеще всички канди-
дат-пастири на народа, маскарейки пред-
ходниците си?.

От страниците на „НОФОФ“ наднича 
познатата политическа тактика по нашите 
земи – заплахи, подкупи и, разбира се, ку-
пуването на активисти и гласове с кебапче-
та и гуляи. Народът е порядъчно наквасен с 
гроздова ракия, тропа по масите, припява 
с вдигнати юмруци патриотичните химни 
и скандира „Свобода за Фанагория!“. „Кул-
турата“ обогатява интонационната среда – 
100-те звезди на родния попфолк повдигат 
духа с песни като „Яздете ни!“ или „Шест 
кокошки съм заклала“. За интелектуалното 
обогатяване на народа своята дан дават 
композиторката Вувузела Арфалиева и по-
етите Дантеслав Пишмангьотев и Девисила 
Дива.За „нашизацията“ активно се борят и 
медиите – патриотичната телевизия Фана-
горканал „Щурм“, родолюбивото радио „По 
пет на нож!“ и недависимия партиен вест-
ник „Засада“... След поредица от гафове, зле 
организирани митинги, нелепи историче-
ски бойни възстановки, побои над поли-
тически опоненти и вътрешнопартийни 
дрязги финансирането на партията секва. 
Но надежда има за търсещия нови каузи 
патриот: „... в политиката прераждането от 
едно в друго не е чудо, а революционна 
практика...“Само по нашите ширини може 
да се роди роман като „НОФОФ“. С непри-
крит сарказъм, неподправен хумор, откъм 

Ваньо Вълчев.  
Бягство към Византия. 

„Либра Скорп“, Бургас, 2016

През послед-
ното десетилетие 
популярност в съ-
временната българ-
ска проза придоби 
трагикомичният тип 
роман, поставил 
си за цел да изясни 
първопричините за 
нерешимите пробле-
ми в днешното обще-
ство. Подобни опити 
дълбаят невидими-
те пластове на националната душевност, 
формирани под въздействието на истори-
чески, политически и културни явления 
и процеси. Върху българския характер са 
влияли множество фактори, като суровите 
промени в териториалното, религиозното 
и езиковото самоосъзнаване и самоопре-
деляне. Когато става дума обаче за отри-
цателните ни черти, справедливо или не, 
задължително в обращение влиза метафо-
рата „homo balcanicus“. Идентификацията 
с балканската култура е не само аргумент 
за негативния комплекс за малоценност, с 
който сме се сдобили. Отъждествяването с 
балканската самоличност е и хитро избяг-
ване на отделната личност или нация да 
носи историческа или културна вина. Тя се 
поема винаги от колективното съзнание на 
такава даденост като балканската общност.
За характерна особеност на политическия 
живот по тези географски ширини се счи-
та установеният модел за придобиване на 

смешното ъгълче на живота В. Вълчев об-
рисува низостите и мерзостите на родния 
„политически елит“, грандоманщината, по-
тъпкването на националните ценности в 
името на лични облаги, кризата на духа и 
личността. Стигнали сме до там на лошото 
да вярваме... „И историческите събития са 
все за наша сметка“.

Невена Атанасова
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власт. А именно: употребата на „обичайни 
средства“ във вид на криминални прояви. 
Носители на такъв българско-балкански 
характер са героите от последния роман 
на В. Вълчев „Бягство към Византия“. Под 
прицел са дребните амбиции, липсата на 
отговорност и гражданска съвест, както и 
придобиващото все по-внушителни раз-
мери явление случайни хора да попадат в 
управлението и да търгуват с национални-
те интереси в името на своите собствени. 
Да не забравяме обаче и онази така харак-
терна черта, присъща на балканеца  – да 
може да се надсмее над всичко и най-вече 
на себе си. В това се състои и оптимизмът 
на романа.

Книгата на Вълчев може да бъде раз-
глеждана в обкръжението на други две 
по-ранни произведения, към които съз-
нателно или не строи смислови мостове. 
Това са „Възвишение“ (2011) на М. Русков и 
„Сестри Палавееви в бурята на историята“ 
(2013) на А. Попов. Първата очевидна при-
лика е общото за трите романа търсене на 
парадоксалната гледна точка към епохите, 
които претворяват художествено. Въпре-
ки че само В. Вълчев поставя действието в 
настоящето (във „Възвишение“ фикционал-
ните събития се разиграват в периода на 
Възраждането, а в „Сестри Палавееви“  – в 
годините на партизанското движение от 
средата на ХХ век), той не бяга от историз-
ма, а репродуцира на свой ред моделите на 
нелегалните борби от миналото. Ето защо 
без особена съпротива може да приеме 
дефиниция като псевдоисторически ро-
ман. Затова адекватна се оказва употре-
бата в заглавието на приетото от науката 
име Византия, вместо Гърция, а героите 
едва ли случайно я наричат няколко пъти 
Елада... Друга обща черта на трите романа 
е тоталното дегероизиране и демитологи-
зиране на персонажите. Всички те следват 
определена „драматургия“, създадена спо-
ред собствените им познания за въстания, 
борби и бягство от властта по политически 
причини и „заради идеали“. В романа на В. 
Вълчев се ползват дори устойчиви изрази 
с тяхната куха реторика и романтичен па-
тос, впоследствие снижени от истината, че 
„нелегалните са готови за подвизи, не за 
изпитания“. Пародиран е култът към пар-

тизанското движение и неговата „енцикло-
педия“ („Аз съм чел „Овчарчето Калитко“), 
използвани като матрици не в контекст на 
високата жертвено-мъченическа реалност, 
а в нелепото бягство от закона, който дори 
не преследва „бившите патриоти“... Макар в 
известна степен да можем да поставим три-
те споменати романа в една смислово-со-
циална и народопсихологическа плоскост, 
съвсем естествено е те да се различават 
както по крайния художествен резултат, 
така и по интензивност на хумористичното. 
„Възвишение“ използва лековатия хумор, 
който се стреми да утвърждава чрез отри-
цание; „Сестри Палавееви“ си служи еле-
гантно с иронията, която на места достига 
до остра сатира; а в „Бягство към Византия“ 
смехът придобива откровено абсурдно и 
гротескно звучене.

Но дотук с паралелите, думата все пак 
е за „Бягство към Византия“. Критиката на 
социалното очевидно за дълго е обсебила 
въображението на автора В. Вълчев, тъй 
като книгата е продължение на по-ранния 
роман „НОФОФ“ (абревиатура на агресив-
на патриотична партия – Национален оте-
чествен фронт за освобождение на Фана-
гория). Накратко, първата част разказва за 
членовете на „НОФОФ“, чиито стремеж към 
властта прикриват зад благородната цел да 
променят страната из основи. Вместо това 
мамят, заплашват, изнудват и подкупват. 
Проектът се проваля, спират финансиране-
то им, но това не ги обезкуражава, още по-
вече се вкопчват във властта. Равносметка-
та от това е изговорена във втория роман: 
„Включихме се в оназ далавера да осво-
бождаваме Фанагория! Толкоз я и освобо-
дихме, ама поне я разпродадохме! Хубаво 
плащаха.“. „Бягство към Византия“ започва 
от този момент  – последствията могат да 
се окажат сериозни, затова Ръководство се 
покрива, а „членската маса“ решава да се 
спаси като мине в нелегалност. Тревогата за 
собствените кожи обръща мисълта им към 
традицията, която повелява оттегляне към 
Влашко или в Балкана. В името на конспи-
рацията и за още по-голяма заблуда прием-
ат „мегали“ идеята на Аристотел от Несебър 
да тръгнат в друга посока – към Византия... 
Следват страници със случки и събития 
колкото „весели“, толкова и куриозни.

Преглед



530 алманах • Ϛвета гора • 2016

След прочитането на романа остава 
усещането, че той не проявява високи 
естетически амбиции и е съсредоточен 
главно върху ефективността и външната 
ефектност. Т. е. идеята на книгата е не ли-
тературна, а социалнозначима  – посла-
нието да достигне до по-широк кръг от 
хора. Книгата не предлага свой собствен 
художествен смисъл, а преповтаря зна-
чения и реалности, доминиращи в ме-
дийното пространство и най-вече в шоу 
програмите със злободневно-хумористи-
чен характер,удовлетворяващи масовата 
култура и популярния вкус. Според опре-
делението на Майкъл Риъл популяр ната 
култура включва в себе си „всякакви кул-
турни прояви (изразявания) или продукти, 
широко представени в живота на опреде-
лен народ“. Такъв продукт е „Бягство към 
Византия“... Ето защо, за да бъде разбираем 
и достъпен, романът ползва ограничена 
асоциативност, а героите са типове, липс-
ва им психологическа дълбочина. Някои 
от епизодите са представени почти вицо-
во, а хуморът се задоволява с анекдотич-
ни политически клишета и в повечето си-
туации се занимава с телесната долница. 
Разговорите са обилни на ругатни, поне 
определяните като „многопластови“ псув-
ни не са изписани, само са означени с мно-
готочие. Разбира се, литературата „носи“ 
на подобен силно експресивен език и по 
принцип няма нищо лошо в него, стига да 
е естетически функционален, а не само-
целно използван. Например ако придава 
характерност на герой или група герои. 
Тук всички масово си служат с подобни 
възклицания и съвсем не е форма на ин-
дивидуален идиолект. Единствените рече-
ви разграничители се появяват в езика на 
Аристотел, който при вълнение започва да 
говори на гръцки, и Калистрат  – повтаря 
неуморно „Обаче!“. Можем естествено да 
заподозрем авторски умисъл в подобно 
уеднаквяване на говора  – ако ефектът е 
бил унифициране на всички кандидати за 
власт, които в стремежите и домогванията 
си са изгубили всякакви отличителни и чо-
вешки черти...

В основата на книгата стои несъстоя-
лата се и несъстоятелна идея за положи-

телна политическа промяна, която, изглеж-
да, категорично е напуснала пределите на 
възможното и осъществимото в български 
контекст: „Останалите в храсталака, като 
нямаше какво да правят, разтвориха ста-
рите вестници. То, ако не се гледаха датите, 
нищо ново нямаше, дори и кръстослови-
ците се повтаряха. „Затова и „освободе-
ните“ зад оградата мечки се превръщат в 
„жива“ аналогия на комунистическия ре-
жим: „Трябва да знае мечката – светът е туй, 
ограденото! Другото не е свят! Там дебне 
врагът с халка и гъдулка!“ Вместо обаче ав-
торът да използва сюжета около мечките 
като политическо-социална метафора, той 
оголва смисъла му в публичния монолог на 
циганката Седефка Костадинова. Романът 
твърде много казва, обяснява, по-малко 
подсказва, не се ползва от естетическия 
потенциал на недоизреченото. Внушава 
очевидни истини, липсва намекът. Посла-
нията към аудиторията са преки, като така 
ѝ се отнема възможността самостоятелно 
да конструира смислите.

Накрая съвсем неочаквано излиза, 
че прочетеното е описано в Записките на 
един от героите  – Никодим Марков, Кни-
жаря. В цялата книга повествованието се 
води от всезнаещ разказвач, който не се 
намесва, няма никакви податки, че участва 
в събитията. С ръкописните страници на 
финала вероятно се търси усложняване на 
изказа, множественост на гледните точки, 
но всъщност изглежда като пришит завър-
шек с неестествено звучащ поучителен 
тон.

Да, дисекцията на българското поли-
тическо минало, както и разобличаването 
на съвременността с нейните абсурди, по-
шлост и псевдодемокрация са важна част 
от истинското осмисляне и решаване на 
проблемите. Безспорно, необходима сати-
ра, но далеч не така блестяща като лириче-
ското умение на автора. Вероятно тук важи 
истината, че по-трудно е да разсмееш, от-
колкото да разплачеш човек. Защото рома-
нът може и да не отговаря на всяко чувство 
за хумор, но недомислиците в обществото 
могат да предизвикат неприятни размисли 
във всички читатели.

Ана Костадинова
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Виолина Б. Иванова. 
Ултравиолетовият Пегас. 

„Пергамент“, С., 2015

Това е поредни-
ят български роман, 
един от многото, 
смея да твърдя, ус-
пешни романи на 
българи зад граница. 
Авторката е родена в 
Попово, завършила 
е „Българска фило-
логия“ в Шуменския 
университет и „Меж-
дународни икономи-
чески отношения“ в 
УНСС в София, а от 2008 г. живее в Чикаго, 
Илинойс, САЩ. В родината си е работила 
като редактор в регионални и национални 
медии и като парламентарен журналист. 
Член е на Съюза на българските писатели 
в САЩ и по света със седалище в Чикаго. 
Един от съставителите, редакторите и ав-
торите на   годишното списание на Съюза   
„Любослов“. В различни издания в Бълга-
рия и чужбина публикува поезия и проза. 
Издава книгите „Душата ми  – прозрачен 
златен герб“ (стихове, 1998), „Календарни 
чувства и други отговори“ (разкази, 2013), 
„Ултравиолетовият Пегас“ (роман, 2015)...  
Като казах роман на българин зад грани-
ца, нямах предвид емигрантска литерату-
ра, защото В. Иванова е автор, който не е 
прекъснал пъпната си връзка с България. 
Самото понятие „емигранска литература“ 
(но и „емигрантски език“, „емигрантска фи-
лология“, напр.), както изтъква един друг 
български писател зад граница Д. Динков 
(но не само той) е дискриминиращо и за-
ето от политическия дискурс. Едно от до-
казателствата за живата и неразкъсваема 
връзка между творците и книгите им в ро-
дината и извън нея е годишникът на Съюза 
на българските писатели в САЩ и по света 
„Любослов“.

Романът „Ултравиолетовият Пегас“ бе 
представен в някои български градове в 
годината на излизането си (2015-а) и рецеп-
цията му от българската читателска аудито-

рия бе положителна. Самото посягане към 
този епически жанр от страна на В. Ивано-
ва вече заслужава адмирации, а това, че 
той се е получил – още повече. Въпреки че 
романът не изненадва с открития в техни-
ческо отношение, той оказва нужното въз-
действие на читателя като художествено 
претворяване на съвременната българска 
действителност, чете се леко, а многоброй-
ните перипетии в сюжета, неговите извив-
ки, не затрудняват романовата рецепция. 
Това вероятно идва от „американската“ 
следа в нейното писане  – един наложен 
жанров стандарт (който доближава по-
добни романи до т. нар. мейнстрийм в ли-
тературата, в нашия случай номиниран от 
някои като „роман-приказка“), изчистена 
авторова гледна точка към описваните съ-
бития и герои, налагане на един познат от 
Америка позитивистичен и морален стан-
дарт, особено видим във финала, чийто 
хепиенд звучи малко необичайно за Бълга-
рия. Но романът е български – и като дух, и 
като съдържание, поради което и напълно 
понятен за днешния роден читател. Разби-
ра се, намесването на елементи от фантас-
тиката, мистиката, историята, криминал-
ната интрига, любовните отношения, по-
литиката, водят до една еклектика, чиято 
цел е да привлече и задържи вниманието 
на публиката, и те в крайна сметка съста-
вят една амалгама между реалистичния и 
фантастичния роман, между психологиче-
ския, любовния и детективския, социално-
битовия роман, между трилъра и чиклита, 
без да е нито едно от тях в изчистен вид. 
Проза, която залага на традиционния тре-
толичен разказ, с вникване в психологията 
на героите, правдиво изграден диалог и 
запомнящи се характерни детайли на оп-
исанията. Синхронно поднесен правдив 
разказ за България (но и Европа) от начало-
то на XXI век, за българските проблеми на 
Прехода, пречупени през личните съдби на 
една дузина герои и разказани като пара-
лелни истории, които често се преплитат и 
допълват.

Един наратив, структуриран в пет не-
равномерни по обем части, в които основ-
ни герои са: Влади – 21 г., учи журналисти-
ка, работи в новинарска агенция, син на 
Корнелия и Христофор Бочев; Корнелия 
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Бочева  – негова майка, доцент по физи-
ка на времето, разведена с Христофор; 
Христофор Бочев  – адвокат, живее семей-
но с по-младата Инна, негова сътрудничка, 
с която имат деца-близнаци, а тя има млад 
любовник, меркантилен мускулест тип; Ка-
мелия – приятелка на Влади и сътрудничка 
на Камелия; разбира се има и доста други, 
които подгряват сюжета, който на места из-
бива в агресия и кръв. Място на събитията – 
София, а след това Германия. Завръзката на 
действието е побоят над Корнелия и обира 
на жилището ѝ, в основата на които стои 
злодейката Инна и любовното ѝ протеже. 
Образите на главните герои са показани в 
развитие и промяна, фабулата ги отвежда 
и извън пределите на страната, в Герма-
ния. Появява се и фантастичната линия в 
романа: Влади и приятелите му във Втора 
част заминават за северозападното бъл-
гарско село Шишенци, за да наблюдават и 
опишат паранормални явления, характер-
ни за тази местност; там покрай появата 
на самодивите, се срещаме за пръв път и с 
Ултравиолетовия Пегас. Преди това в края 
на Първа част е и една мистификационна 
отпратка към българското Средновековие 
чрез образа на духа на Елизабет от Тюрин-
гия и замъка Нойенбург, където идват Ани 
и майка ѝ, а се оказва, че Ани има родова 
връзка с Анна-Мария Унгарска, женена за 
българския цар Иван Асен II (като Мария) 
преди около осем столетия. Оттук-натам 
чудесата ще играят немалка роля в рома-
новото действие, но те не оставят следа от 
сантиментална сладникавост и не развод-
няват изкуствено сюжета, защо изглеждат 
автентично-истински и ненатрапчиви; а 
покрай всичко останало играят и ролята на 
ключ към замъка на заключените за съвре-
менния човек морални и естетически зако-
ни на живота и управлението на съдбата. 
Образът на Ултравиолетовият Пегас, както 
и всички свръхестествени явления, свър-
зани с неговата поява и впоследствие, са 
въведени с цел да сломят невъзмутимият 
до невъзможност български скептицизъм 
по отношение на живота, да ни направят 
позитивни (по американски) към същия 
този живот, за да повярваме в щампата 
„Бъди себе си“ (и под.). Това, от една страна; 

от друга може би подобни лозунги (щампи) 
са дълбоко вкоренени в западния мантали-
тет и западният човек вярва в тях, защото 
го окуражават, дават му сила да продължи 
напред, дори когато е паднал, и защото не 
бива да позволи средата да го превърне 
в някой друг (а защо да не си припомним 
и бодряшките лозунги от нашето близко 
соцминало, на които авторката доскоро 
е била реципиент); и от трета страна, ако 
приемем гр. значение на πηγη – извор (от-
където идва името на Пегаса), можем да го 
тълкуваме и като извор на вдъхновение и 
креативност в нашите действия и отноше-
ния към/в живота  – нещо, което отговаря 
на самата същност на митичния безсмър-
тен крилат кон като свързан с планината на 
музите Хеликон.

Вероятно романът ще подразни тези, 
които търсят новаторство в жанра, с не-
претенциозния си и изчистен език и класи-
ческа постройка, с лека романтика и мис-
тико-фантастична линия, друга част също 
така ще го прочетат с удоволствие именно 
поради това. Все пак „Ултравиолетовият 
Пегас“ е роман за Прехода, един от много-
то (независимо дали писан от българин зад 
граница или българин в България), които 
дават не само нови щрихи към разбира-
нето му, но и книга с голям възпитателен и 
етически потенциал. Нещо позанемарено 
напоследък.

Владимир Шумелов

Марин Бояджиев. Деветият 
вал на отвъдното. Опит за 
анализ на живота и уменията на 
пророчицата на XX век – Ванга. 

„Фрувег – ПЗП“, Варна, 2015

В дебрите на Източна Стара планина е 
роден и израснал М. Бояджиев (Марин В. 
Маринов)  – възпитаник на ВТУ „Св. св. Ки-
рил и Методий“, дългогодишен журналист 
и учител във Варна, съосновател на Каби-
нет на младия литературен работник, в 
който се оформят много поети и писатели 
от варненската литературна вълна. Автор 
е на стихосбирките „Денонощни аберации“ 
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(1989), „Писма от Източния Бал-
кан“ (2010), както и на книгите 
„Мистерията Курск“ (2001), „Чу-
вам небесните камбани“ (2001, 
2002) и „Деветият вал на отвъд-
ното“ (2009). През 2015 г. излиза 
от печат четвърто, преработено 
и допълнено издание на „Чувам 
небесните камбани“ – „Деветият 
вал на отвъдното“. Това не е до-
печатка на добилата популяр-
ност през 2001 г. книга. Авторът 
обогатява анализа си за живота 
и делата на Ванга  – пророчицата на XX в. 
Добавя теории за ясновидството и пара-
нормалните феномени и се опитва да ги 
обясни. И подчертава, че не пише споме-
ни за Ванга. „Просто съм събрал фактите, 
подредил съм ги заедно с документите от 
историята и съвременните достижения на 
науката и съм посочил коментара на тези 
явления от изтъкнати умове на човечест-
вото.“ Целта на М. Бояджиев е да даде ло-
гично обяснение на феномени като Ванга, 
пред които не бива да си затваряме очите. 
Борави с факти от науката, психотрони-
ката и езотериката. Събраният материал 
за пророчицата Бояджиев интерпретира 
в исторически, географски и медицински 
аспект. Но търси аналози в митологията и 
литературата. Позовава се на астрологията 
и нумерологията, християнството и тео-
софията. В книгата са поставени актуални 
въпроси, свързани с пагубната криза на 
земната цивилизация. Егоизмът, бездухов-
ността, липсата на морал и ценностната 
нищета водят до приближаващата фатална 
развръзка. Отвъдният свят е този, който 
тревожно бие камбаните, за да видим кол-
ко малко време ни остава. И ако е възмож-
но – да се променим!

Книгата се състои от две части: I. „Чувам 
небесните камбани“ и II. „Деветият вал на 
отвъдното“. В първата авторът обвързва 
Ванга и подобните ѝ с кармата на балкан-
ският кръстопът. Интересното е, че такива 
феномени се раждат около Черно и Сре-
диземно море  – в една приблизително 
еднаква географска ширина. Според М. 
Бояджиев Ванга по езотеричен път прео-
долява бариерите на времето и свободно 

пътува в него защото земята ни 
е наследила енергията на древ-
ните атланти и на най-старите 
жители на Балканския полу-
остров  – траките. Атлантите  – 
изчезналата четвърта раса, са 
били хора със свръхестесвени 
дарби. Владеели са добре не 
само своето тяло, но и ума си. 
От друга страна името „Тракия“ 
произлиза от византийското 
„РАКХИВА“  – етерно простран-
ство, небесна твърд. За древ-

ните елини символният смисъл на Тракия 
е свещена планина, страна на чистата на-
ука и на поезията, страна на духа – място, 
доказващо появата на Божествения раз-
ум. Авторът не забравя да ни представи и 
множество факти от живота и пророчест-
вата на Ванга. Във втората част се търсят 
обяснения за „извънсетивните възприятия“ 
на Ванга. Говори се за „акашовите хрони-
ки“  – световната космическа памет, от къ-
дето пророчицата черпи информация. М. 
Бояджиев сравнява Ванга с Ходжа Булгари, 
живял през IX в., с Нострадамус; говори за 
древните лечителски практики; намесва 
и достиженията на физиката и научните 
теории за микро- и макрокосмоса. Ванга 
и хора като нея осъществяват връзката 
ни с друг, по-висш разум. За това е нужно 
непрекъснато усъвършенстване на духа. 
Близо ли е Апокалипсиса и как да се спа-
сим? Като спасим духа си! Според думите 
на Ванга „Във всеки човек има добро и зло. 
Така е устроен човекът, така е устроен све-
тът. Нужно е търпение. Земята иска дар за 
това, че сме дошли да живеем на нея“. Т. е., 
добро ще има единствено, ако го сътворим 
и поискаме. 

Невена Атанасова

Йордан Атанасов. Лъч от обич. 

„Огледало“, С., 2015

Стихосбирката на Йордан Атанасов „Лъч 
от обич“ (2015) звучи като дълга лирическа 
одисея, изречена на един дъх в продълже-
ние на половин век. На пръв поглед това 
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твърдение може да изглежда парадоксал-
но, но е факт. Произведенията не са групи-
рани в отделни части или цикли. Чувствата 
в тях преливат постепенно. Личи сериозна-
та грижа на автора да ги обедини с червена-
та нишка на своята богата автобиография, 
макар те да са тематично различни. Книгата 
започва с творби, посветени на майката. На 
челно място е стихотворението „Пазител на 
вечност“, създадено през 2015 г. То е крат-
ко, едва четири строфи, и завършва изпо-
ведно:

Копая тревата, говоря със мама –
два метра делят ни.
Копая, на мъдрост обречен
в безсмъртния троскот на Мизия.
Пазител на кости съм…
И син на вечност.

Думите звучат съвсем естествено. Зад 
синовната обич прозира житейска мъдрост. 
Всеки човек е пряко и косвено продълже-
ние на своите родители и предшественици. 
Той е не само пазител на тленното от тях, а и 
клонче от вечнозеленото дърво на живота.

Все на обичта към майката, бащиния 
дом и родния край са посветени творбите 
„Как се случи“, „Писмо от Вашингтон“, „Въ-
прос към Бог“, „Доброта“, „Заръка“ и др. Но 
поетът се вълнува от смисъла на човешкия 
живот. В „Кал“ представя постоянното про-
тивоборство между плътта и разума. След 
дълго и трудно лутане и вървене през вся-
какви препятствия към героят си мисли, че 
е в последния кръг на Ада. ала Господ му 
казва, че той е едва пред входа на първия 
адов кръг. Изводът е, че само светлината на 
доброто просветлява истински живота ни. 
Всичко друго е кал по бреговете на дълбо-
кото житейско море. „Животът  – любов и 
награда ще бъде.“ Това ни обещава опти-
мистично поетът в поантата на стихотво-
рението „Този, който идва“. Одухотворено е 
представен кръговратът на човешкия жи-
вот в стихотворенията „Лоби“, „Кръговрат“, 
„Вода“ и др. Но едно от тях се отличава с 
особена окраска. „Звезди над липите“ е 
посветено на искрената обич на автора 
към някои починали писатели от Стара 
Загора...Й. Атанасов умело продължава 
лиричната традиция на Николай Лилиев, 

Веселин Ханчев и 
доста други творци, 
с които Стара Заго-
ра се гордее като 
Град на поетите... 
Друга група творби 
са свързани с красо-
тата на българската 
природа. Сред тях 
са „Зима“, „Кокиче“, 
„Съюзник“ и др. Но 
има и такива, които 
отразяват непреход-
ните човешки вълнения, интимните искри 
между мъжа и жената. Това са „Ева“, „Ви-
нено цвете“, „Нощно къпане“, „Червило от 
орех“, „Струна“, „Хетера“, „Облак“, „Роза“... 
Дълбоко личните чувствата в тези творби 
са овладени. Метафорите са оригинални и 
запомнящи се. В повечето случаи римите 
са асонантни, но звучат в резонанс с еже-
дневната тема, превърната във вълнуваща 
поезия... Стихотворението „Рецитал“ е един 
от многото примери на естествен израз на 
най-приятното и най-трудното човешко 
чувство – любовта между мъжа и жената. Тя 
е не само плътска, а и духовна... Стиховете 
на Й. Атанасов са побрали и болката от тра-
гедията на селото в България. „Край шосе-
то са спрели и чакат, потъмнели от мъка и 
прах…“ – казва тъжно поетът в „Старите се-
лища“. Друга немалка група стихотворения 
са свързани с по-зрелите години в живота 
на мъжа. В преобладаващата си част те зву-
чат автобиографично. В този формално не-
засвидетелстван цикъл е включено едно от 
най-драматичните стихотворения в книга-
та. Създадено е през 2010 г., когато авторът 
вече достолепно се разхожда по пъстрите 
есенни баири на третата възраст. То е оза-
главено „Бивол“. Да, животът е черен бивол. 
На неговия ръбест гръб като на шега се е 
качило наивно момче. Разяреният добитък 
бяга през стръмнините на Балкана, преска-
ча урви и храсти, тича през поляни и сипеи, 
лети като подгонен от диви зверове. Годи-
на след година, та чак и до сега, този под-
плашен бивол неистово се мъчи да хвърли 
ездача си от своята гърбина. Стихосбирка-
та „Лъч от обич“ не е обикновена книга, а 
една лирическа полувековна изповед. 

Иван Енчев
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„Любослов“ – годишник на Съюза 
на българските писатели в САЩ и 
по света, кн. V/2016 г., 

Чикаго, САЩ

Премиерата на 
последната пета 
книжка на „Любо-
слов“  – годишник на 
Съюза на български-
те писатели в САЩ и 
по света, се състоя 
на 15 януари 2017  г. 
в Първи българ-
ски център, Чикаго. 
Съставители и ре-
дактори на послед-
ната 5-та книга на 
годишника са Виолина Б. Иванова и Геор-
ги Витанов Богат (председател на Съюза). 
В изданието (310 с.) са включени общо 40 
автори  – емигрирали от България, както 
и български поети и писатели, живеещи и 
творящи в родината си. Ето как са разпре-
делени те в основните литературни форми 
в годишника: поезия: Аксиния Михайло-
ва  (София  – България), Весислава Савова 
(София – България), Георги Милев (София – 
България), Гълъб Ковачев (Пловдив  – Бъл-
гария), Елена Денева (Ловеч  – България), 
Ивайло Балабанов (Свиленград  – Бълга-
рия), Иглика Дионисиева (България), Илия 
Консулов (Чикаго – САЩ), Кева Апостолова 
(София – България), Костадин Жеков (Чика-
го  – САЩ), Людмила Билярска (Индиана  – 
САЩ), Мариана Христова (София  – Бъл-
гария), Николай Милчев (София  – Бълга-
рия), Пламен Панчев (Разград – България), 
Първолета Маджарска (Перник  – Бълга-
рия), Райна Недялкова-Качулкова (Чика-
го – САЩ), Рашел Леви (София – България), 
Христина Мирчева (Пловдив  – България), 
Юлия Дивизиева (София  – България); 
проза: Ангел Колев (Филаделфия  – САЩ), 
Анелия Велева (Брест  – Франция), Бойка 
Асиова (София  – България), Виктор Хинов 
(Индианополис – САЩ), Виолина Б. Ивано-
ва (Чикаго  – САЩ), Владимир Шумелов (В. 
Търново – България), Георги Витанов Богат 
(Чикаго – САЩ), Добри Карабонев (Чикаго – 

САЩ), Елена Трифонова (София, Берлин), 
Здравка Евтимова (Перник  – България), 
Здравка Владова-Момчева (Лондон – Вели-
кобритания), Иван Тодоров (Чикаго – САЩ), 
Ина Иванова (Пловдив  – България), Йото 
Пацов (София  – България), Неда Антонова 
(Търговище  – България), Ники Комедвен-
ска (Сливен  – България), Николай Петков 
(отец Николай от Дивдядово), Пламен Съ-
бев (Попово – България), Симеон Гаспаров 
(Чикаго  – САЩ), Стайка Должева (Пазар-
джик  – България), Христина Панджаридис 
(Франция).

В кратките уводни думи на председа-
телят на Съюза на българските писатели 
в САЩ и по света Г. Витанов Богат четем: 
„Писанията, събрани тук  – пъстроцветни 
словеса български, са никнали на българ-
ски зелен тревник, на чуждоземски грийн 
граас или като крехък стрък детелина в 
пукнатина на асфалта на Lake Shore Drive 
до езерото Мичиган в Чикаго... И сетих се: 
„Какво повече би могъл да изречеш, ти бе-
дни измислителю, когато народът го е про-
зрял стотици години, не само преди ти да 
се родиш, но и преди твоите предци да са 
били родени?“ – А то е ето какво: „Къща се 
гради тухла по тухла – писмо се пише дума 
по дума.“; „Дървото се познава по плода, а 
човекът – по писмото.“; „Напиши ми нещо, 
та да те позная кой си.“; „Казаното – вятър го 
отвява. Написаното – во веки остава.“; „Кога 
написаното има душа, от него слънце грее 
и други души топли. Кога душа нема, от ка-
мен по-студено е.“; „Пиши от сърце и душа, 
та и камъкът да го прочете и той душа ще 
добие.“; Който може да каже нещо повече 
от това – нека го каже.“. Толкова.

P.S. Докато четяхме коректурите, с прис-
кърбие научихме за кончината на Георги 
Витанов Богат  – председател на Съюза на 
българските писатели в САЩ и по света, в 
Чикаго. Поклон пред светлата му памет!

Владимир Шумелов
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Веселин Тачев. Синята сфера. 
Противостоене. 

„Стигмати“, С., 2016

През 2016 г. към двете книги на Пламен 
Дойнов „Самиздат 1963 – 1966“ и „40 капки 
кръв“ и Иван Цанев добави 
своите две за Веселин Тачев. 
И ако литературният критик 
(но и поет) документално 
възсъздава времето и място-
то на „самиздателя“ на русен-
ските „сърдити поети“, то го-
лемият приятел на В. Тачев с 
проницателния с поглед към 
изящното българско слово е 
изградил себе си при избора 
и подредбата на най-добро-
то от неговата поезия и про-
за. Така триизмерна, паметта 
за В. Тачев – със своето време и на място-
то си – се завръща при нас след четвърт 
век. И все тъй боли.

В „Противостоене“ към раздела с 
посветените творби – от В. Тачев и на В. 
Тачев, стои следното признание на Ив. 
Цанев: „Всички, които познаваха Веселин 
Тачев отблизо, ще се съгласят, че той беше 
такава творческа личност, готова да поне-
се всякакви жертви, но да не изневери на 
себе си, на своите етически принципи. На и 
за най-близките му приятели остана загад-
ка готовността му да направи най-голямата 
жертва. Саможертвата, която ме кара – вече 
четвърт век – да живея с чувство на вина, 
за неизпълнен дълг към паметта на един 
голям поет“. Тези думи на Ив. Цанев отварят 
път на новия смисъл за творчеството на В. 
Тачев и за приятелството на двамата поети, 
за което аз имам „свидетелски показания“. 
Те са неотделими в моята памет и по об-
стоятелство  – в късната есен на 1966  г. се 
запознах с В. Тачев в софийската квартира 
на Ив. Цанев. Вече се задаваше първата му 
книга „Седмица“ (1968), но за мен той беше 
големият български поет и преди нея, а за 
В. Тачев знаех, че е един от групата на „сър-
дитите поети“ в Русе, колективно обругана, 
и затова ми беше любопитен.

И Иван Цанев, и Веселин Тачев не бяха 
от говорещите сред своите събратя в пое-

зията, затова още по озадачаващо за мене 
е посвещението от първия на втория от 
тях на стихотворението с начало „По-мал-
ко говори, по-малко говори...“. Не се впис-
вам в тяхната мълчаливост, но сега открих 
и другата причина, не само природната, за 
тяхното мълчание. Пръв е посветил своя 

творба В. Тачев още през 1964  г., 
затова подразбиращо се като „отго-
вор“ стихотворението „Между два 
разговора“ се появява „На Веселин 
Тачев“. Вече преобразувано в сонет, 
стихотворението придобива по-
следното си заглавие през 1992  г. 

„Между два разговора 
с Веселин Тачев“. По-
смъртното съюзяване 
на заглавието и име-
то на този, на когото е 
посветено това стихо-
творение, е следствие 
от проговорилото мъл-
чание за „едничката 
дума“  – завещана от 
„баща ти, преди зави-
наги да замълчи“ („пис-
мо-донос“ от 1961  г. от 
родното село Караисен 

се донася в Русе, че Кръстьо Тачев, баща 
на Веселин, е бил деен привърженик на 
фашистката власт и участник в преследва-
нето на партизаните“). „Едничката дума“ е 
„честност“ и е съпроводена с „мълчанието“: 
„Бъди с уста от мълчаливо злато / и с непод-
купно предани очи...“. И затова от единия 
разговор до другия разговор насам мълча-
нието не е само природно дарено, но и при-
добито (по предпазливост), което е и кон-
текстът на „кривата“ в историята на посве-
щението на „Между два разговора“. И може 
би тя нагледно представя повишаването на 
тона на „тихата поезия“ в българската лите-
ратура от 1968 до 1992 г. Ще добавя, че след 
точката, поставена от В. Тачев на Рождество 
Христово през 1991  г., поезията му става 
друга, дописана от времето. Така „Разговор 
с продължение“, което е едно мъчително 
стихотворение на любовна тема, вечната 
за поетите, препрочетено днес ми зазвуча 
като откровение за измамно отнетата вяра 
в доброто, подложена на „алхимическата 
мистификация на добро и зло“. В невесела-
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та част на Веселиновата поезия „едничката 
дума на бащата“ изживява ужасяваща ме-
таморфоза в „Резонанс  – октомври 1962“: 
„Сънувах баща си. / С тъжна усмивка на 
бялото небръснато лице / той вдигаше кос-
телив пръст / и казваше: / „Човек за човека 
е вълк. / Не бъди агне“. Все тъй непредви-
дено си припомних фрагмент от поемата 
на Стефан Цанев „24 часа“ в сп. „Пламък“ от 
1962 г.: „Тревите със глави / надигат тежките 
павета“ (цитирам по памет фрагмента, наз-
ванието на поемата и годината, а също така 
и твърдението, че по това време Ст. Цанев 
не беше от „тихите поети“). А при В. Тачев в 
„Градска трева“ тревата е в леха, оградена 
в тел и редовно подстригвана с косачка: „И 
начаса / отново стригана коса / напомня 
ми тревата / – затворническа при това. / Но 
не тревата“. За какво става дума – за скрита 
полемика, за съжителство между оптими-
зъм и песимизъм, за разминаването между 
тихите и трибунните поети? И пак по па-
мет цитирам огласеното от Ив. Цанев през 
1962 г.: „Ако не се отровим от оптимизъм, / 
ще доживеем края на света“.

Новият прочит на текстовете на В. Та-
чев, осигурен от подбора, подредбата и 
придружаващите текстове на Ив. Цанев, 
промени гледната ми точка и за неговата 
документална проза. Някой от творбите в 
„Синята сфера“ ми бяха познати още топли 
от вестниците, защото истински се срещнах 
с него едва при водените от мене през 80-
те години студентски фолклорни експеди-
ции по хърцойските села в поречието на 
Русенски Лом, за някой от които той, като 
уредник в музея в Щръклево, беше офици-
ално и мой домакин. През тези години ми 
идваше на гости в моето родно село, тогава 
го и опознах – смирен и тих, преди всичко 
скромен. Сякаш преди нас, застаналите 
около него, беше разбрал, че „синята сфе-
ра“ е пренаселена и са важни не само чис-
тата вода и чистият въздух, но и царствена-
та тишина. Той имаше вроден стремеж да 
заема по-малко място, отколкото му се по-
лагаше, дори на трапезата, сложена за него 
(забелязах го, когато ми гостуваше в бащи-
ния дом в Бъзовец). На скромност от него 
аз не се научих, но толкова много неща 
усвоих от неговото знание за вещния мир 
на Поломието, което беше неговият Храм, 

а и от личната му програма за спасяването 
му. В нея нямаше и помен от скромност – в 
своето човеколюбие той беше безкомпро-
мисен воин и по това се различаваше от 
всички „програмирани“ природозащит-
ници след него. Своята позиция Веселин 
огласи в „Спасяването на храма“ (1986), аз 
се потрудих да напиша отзив за нея, без да 
съм подготвен да го разбера пълноценно. 
В своята документална проза той си остава-
ше пак поет, но не от тихите – издалеко се 
чуваха тръбите на ангелското войнство на 
Бъдния ден.

Недовършена остана втората му книга 
с такава проза – „Месо за орела“, творби от 
която са включени в „Синята сфера“. Малко 
изненадан установих, че на природата В. 
Тачев гледаше с очите на градски човек, на 
изгонения от храма човек през българския 
XX век. Той и Ив. Цанев, и останалите от 
„сърдитите поети“ от 1962 г., са все такива, 
с урбанистично устроена душевност (изли-
заха от Града, за да отидат сред природата 
и не познаваха израза „връщам се на село, 
там, където съм роден“, а и при насилие над 
въображението не мога да ги видя с мотика 
в ръка сред лехи, дори те да са лехи с цве-
тя.). Знам от опита си на университетски 
преподавател, че преподаваният от мен 
фолклор беше ценен от студентите, които 
идваха от домове с библиотеки, останалите 
го мислеха за „селска работа“. Тъкмо пора-
ди тази причина и В. Тачев „отстранен“ видя 
голямата заплаха за Храма и не пожела да 
бъде тихият съзерцател на оскверняване-
то му. Но и в „Синята сфера“ той е особен – 
никаква художествена условност, факт и 
фикция не са съпоставими, защото четем 
моментни снимки на пейзажи, на хора, на 
болки и на настроения, дело на майстор 
на „документална проза“, както точно е оз-
начена от Ив. Цанев, отбелязал и това, че е 
бил подпомогнат от Н. Пигулева и Л. Мари-
нова.

Те двамата – Веселин Тачев и Иван Ца-
нев, и сега са заедно в мълчанието и аз се 
старая да не им преча с гръмогласни думи, 
докато представям двете книги на мърт-
вия, създадени от живия, който изрично е 
уговорил, че това е станало без ни най-мал-
ко съучастие на хора и институции, срещу 
които би противостоял приживе техния ав-
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тор. А където и да се докоснех до думите в 
поезията и прозата на В. Тачев  – все боли 
при припомнянията. А може би и така тряб-
ва...

Анчо Калоянов

Виолета Радева.  
Везната на бъдещето. 

„Лени АН“, Русе, 2016

По странно сте-
чение на обстоятел-
ствата започвам този 
текст за последната 
книга на В. Радева 
в деня на Св. Иван 
Рилски, неговото Ус-
пение на 18 август. 
Казвам това, защото 
през 2009  г. излезе 
от печат първата ѝ 
самостоятелна книга 
за светеца  – „Житие 
на Рилския чудотворец“, писана още през 
1987 г. В анотацията се казва: „Онези сили, 
които ни държаха парализирани от страх 
в мрежите на лъжата и перфидното наси-
лие, за изминалото време трансформираха 
политическата си власт в икономическа, 
която също ражда лъжа, страх и насилие. 
Отново морални съдници са създателите 
на човеконенавистната материалистическа 
сис  тема, изхабила и изкривила живота на 
милиони българи. Затова имаме огромна 
потребност да обърнем поглед към дело-
то на Рилския чудотворец и да го молим да 
не оттегля застъпничеството си за нашата 
многострадална България пред Всевишния 
Бог“. Ето този морален коректив ще про-
низва и следващата ѝ книга с интервюта, и 
третата  – „Везната на бъдещето“, цялото ѝ 
публицистично и научно дело. 

В. Радева е познато име в новата бъл-
гарската журналистика и публицистика. Тя 
е от Русе, завършва „Българска филология“, 
а по-късно и „Философия“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Работи две години като педагог, 
след което е журналистка във в. „Дунав-
ска правда“ (предшественик на днешния  

в. „Утро“) в Русе. В Института по философия 
при БАН защитава докторска дисертация 
върху идейно-естетическите възгледи 
на д-р Кръстю Кръстев. Живее и работи в 
София: журналистка във вестниците „Ко-
оперативно село“, „Земеделско знаме“, 
„Подкрепа“, „Демокрация“ и др., като най-
продължително е в „Земеделско знаме“ и 
„Демокрация“; нейни статии на историче-
ски и литературни теми, интервюта са пуб-
ликувани в сп. „Философска мисъл“, „Родна 
реч“, „Общество и право“, „София“ и др., във 
в. „Литературен фронт“ (по-късно и „Лите-
ратурен форум“), „Литературен вестник“, 
„АБВ“, „Век 21“, „Народна култура“, „Свобо-
ден народ“, „Корона“, „Власт“, „Лечител“ и др. 
Сценарист е на документалните филми на 
БНТ „Диарбекирски заточеници“, „В прим-
ката на мълчанието. Змей Горянин“ (по-
лучил Първа награда от фестивала „Осма 
муза“, 2006), „Потомци на Фичето“. Издава 
книгите: „Житие на Рилския чудотворец“ 
(2009), „От първо лице“ (беседи и интервю-
та, 2013). Участва с доклади и в издаваните 
след това сборници на научни универси-
тетски форуми във В. Търново, Русе и Со-
фия. Днес живее в Русе...

Сборникът „Везната на бъдещето“ 
включва есета, политическа публицисти-
ка и портрети по актуални и злободнев-
ни теми, пътеписи, философски разми-
сли и исторически проучвания. Приех с 
удоволствие да чета суровия материал 
като редактор на книгата по много при-
чини  – на първо място тези от морален и 
политически характер, но и също заради 
етическия и естетически патос на тексто-
вете, тяхната безкомпромисност и ради-
кализъм. Останалото можете да прочетете 
в предговорния текст на Любен Лачански 
„Видрицата на Виолета срещу носталгията 
по преоценената бира“. В „публицистично 
подвижния“ си текст (както сам Лачански 
го нарича) той е не само сериозно игрив 
(да говориш за такава книга това означа-
ва донякъде трагикомизъм, да се смееш 
през сълзи), журналистът, поетът, писате-
лят пише за сборника на своята колежка с 
много любов и разбиране, нарича я „Вид-
рица“ по съчинението на поп Минчо Кън-
чев, а „видрица“ значи оная каца, по-скоро 
ведро, с което циганите ходят да просят от 
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къща на къща и го пълнят с всевъзможни 
неща за ядене; в този контекст книгата на 
В. Радева е „видрицата“, събрала в раз-
лични журналистически жанрове едни 
от най-значимите събития и личности от 
годините на Прехода, но и преди това, и 
там е приемствеността, идеята, че днес не 
започва от нас. При първата си селекция 
бях сортирал текстовете в три големи раз-
дела: политически статии; дух, духовност, 
народ; пътеписи. Заглавията пък варираха 
от „Книга за близкото минало“, през „Места 
на паметта, дълг на паметта“, „Из ломовете 
на паметта“, „Историческата памет  – амне-
зия и реконструкции“, „Единствената Бълга-
рия“, „Везната на бъдещето“ та до „Форсаж. 
Двойното счетоводство на паметта“. И все 
пак „Везната на бъдещето“ е наистина спо-
лучливото заглавие, „шапката“ на голям 
масив от иначе разнопосочни текстове, 
писани в различни години и по различни 
поводи, но имащи за цел да ни внушат, че и 
днес „нищо не е мръднало истински от вре-
мето на часовникарски изпипания постко-
мунистически преврат на 10 ноември 1989 
година“ (Л. Лачански). В книгата си В. Радева 
рискува да „съживи“ наново своята публи-
цистика отпреди четвърт (и повече) век, а 
парадоксът е, че тя звучи актуално, което е 
повече от тъжно. Дистанцията на годините, 
евентуалните промени, трудната за прог-
ностика материя тя се опитва да вкарва в 
синхрония чрез Post scriptum-и към доста 
от текстовете. Изводите им почти винаги 
звучат песимистично. И все пак това е кни-
га за паметта. Текстът, дал заглавието на 
този сборник, е публикуван във в. „Литера-
турен вестник“, бр. 14 и 15, 1994 г. Един уди-
вително актуален текст, предвид засиления 
тероризъм през последните няколко годи-
ни в световен мащаб. Текст с есхатологични 
оттенъци, аналитичен текст, който тръгва 
от конкретни събития (кървавата баня, ус-
троена от д-р Барух Голдщайн в Хеброн на 
25.02.1994  г. над молещи се палестинци), 
през книгата на Тодор Мачканов „Библията, 
Израел и краят на света“, антисемитизма, 
Русия, еврейството и българския опит… 
За да завърши с пророческото изречение: 
„Идващите събития са везната, на която Бог 
ще претегли нашето бъдеще“...

Структурно сборникът събира разно-
родни текстове в 7 дяла: „Дамоклев меч“, 
„Заложници“, „Поклонения“, „Кривите огле-
дала“, „Политически пируети“, „Несъстояло-
то се покаяние“ и „Отдаденост“. Разделът 
„Заложници“ коментира български „зло-
бодневни“ теми: за земята и проблемите 
на селото, за „панелния човек“ и новото 
време, за Русе и екологията, за ролята на 
Обществения комитет за защита на Русе. 
Страници, пълни с патос, но и много ис-
тини около началото на прехода, които 
времето лека-полека заличава в паметта 
на следващите поколения (всъщност ста-
тията „АЕЦ – Белене ще работи 30 години, 
а ще я изплащаме половин век“ от 1993  г. 
би представлявала интерес за мнозина и 
днес, особено днес). „Поклонения“ покрива 
донякъде онова писателско поле, което би-
хме нарекли пътепис в най-широк смисъл. 
Тук са Ломовете и Червенската крепост, 
Рилската обител, един текст за цар Борил 
и богомилите („Анатема“), друг за Кръсто-
ва гора – „Българският Ерусалим“, трети за 
Бачковската Света Богородица Елеуса – Чу-
дотворната – текстове по-скоро поклонни-
чески, изпълнени с трепет и възхищение, 
религиозно смирение и вяра; от друг по-
рядък е типичната травелогия „Пилигри-
ми“, в която са втъкани личните разкази за 
вярата и мечтите за пътуване до Светите 
места, като основен е все пак разказът за 
видяното, преплетен с разказите за свеще-
ните градове и герои от Библията, в осно-
вата си един поклоннически акт... Есетата 
в раздела „Кривите огледала“ съдържат 
онези размисли, които ни спохождат по 
време на големите религиозни празници – 
Възкресение Христово, Голяма Задушница, 
но не само: това е патосът и енергията от 
първите демократични години, когато пра-
вехме равносметки. Раздел, който побира 
естетическите, етическите и религиозни 
проблеми на човека от посткомунизма, 
пречупени, разбира се, през политическа-
та призма. „Политически пируети“, както 
подсказва заглавието, обединява текстове, 
публикувани в бившите вече вестници „Де-
мокрация“, „Век 21“ и „Подкрепа“ в почти 
десетгодишен период след „избухването 
на демокрацията“, и те засягат актуалните 
политически процеси и лидерите от този 
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най-активен в новата българска история 
период. Тук са д-р Петър Дертлиев и Алек-
сандър Каракачанов (по повод поредни-
те избори; вж. още в P.S. прелюбопитното 
писмо на Енчо Мутафов до авторката по 
повод статията, в което той изразява въз-
хищението си от позицията на В. Радева, 
по това време пребиваваща в с. Черешово, 
Разградско), тук са властническите амби-
ции на новите/стари партии, разкритията 
за комунистическите престъпления, техни-
те жертви – „народни врагове“ (безименни, 
но и такива като Вълко Бангеев, който „е 
убит и после е осъден на смърт“, Харалан 
Попов, „който става мъченик заради своята 
вяра“, Илия Минев  – „българският Нелсън 
Мандела“), тук е и острата журналистиче-
ска рефлексия по повод полицейския про-
извол на 24 май в Цариброд (1998 г.), както 
и по редица политически актове/пируети 
на новата лява коалиция и мимикриращата 
БКП/БСП... Последните два раздела на кни-
гата обхващат теми около нереформира-
ната Българска православна църква (БПЦ) 
и нейния патриарх по това време Максим 
(„Несъстоялото се покаяние“), а финални-
ят дял „Отдаденост“ е посветен на знако-
ви за България личности и исторически  
събития...

Сборникът „Везната на бъдещето“ наис-
тина е книга за паметта, и най-вече памет-
та за близкото минало. Необходима кни-
га, особено за късата историческа памет 
на българина. Обективна и съзидателна. 
Провокираща, дискусионна, понякога ра-
дикална, но облъхната от българския дух, 
стремежа към истината и справедливост-
та. Честна книга, която без непременно да 
търси възмездие, ни кара да се чувстваме 
отговорни; да мислим, но да почувстваме 
фактите и хората от това близко минало, за 
да ги разберем. Която задава въпроси, но 
търси и отговори, отговорности за онази 
шизофрения, владяла ни 45 години; гнев-
на книга, насочена против фалшифицира-
нето на историята, против непокаялото се 
духовенство, пируетите на нечистоплътни 
политици.

Достойнство на сборника е неговото 
илюстриране с множество фотографии 
(черно-бели и цветни), които усилват него-
вата документално-архивна тежест. Тексто-

Александър Шурбанов.  
Опит. Есета и стихове. 

„Сиела“, С., 2016

Бих казал, че 
Александър Шур-
банов принадлежи 
към онези не твърде 
често срещани хора 
днес у нас, които, из-
вършили едно или 
друго голямо култур-
но дело, не смятат 
това за преимущест-
во. Защото е пре-
делно скромен. Но с 
името на проф. Шур-
банов са свързани до голяма степен наша-
та англицистика, нашето шекспирознание 
(след смъртта на проф. Марко Минков той 
е всепризнатият български шекспировед 
номер едно), преводът на англоезичната 
поезия и проза. На него дължим най-но-
вия и може би най-добър и верен превод 
на „Хамлет“, преводите на Джефри Чосър, 
Кристофър Марлоу и поетите от Елизабе-
тинската епоха. В своята област той е учен 
от европейска величина (високо оценен и 
в англоезичния свят, почетен професор на 
Съри и Кент), ерудит от класа, но също така 
и талантлив поет, блестящ есеист и публи-
цист.

Новата книга на Александър Шурбанов, 
едно изискано издание на „Сиела“, озагла-
вена точно и кратко „Опит“, е най-общо 
казано „книга за тайнството на живота и 
смъртта“. Автор на десет сборника с поезия 
и шест с есета, сега той за първи път сре-
ща в една книга тези два жанра. Шурбанов 
имаше наскоро юбилей (навърши 75 годи-

вете са писани след предварителна задъл-
бочена подготовка и проучване на събития 
и личности, а солидната филологическа 
и философска подготовка на В. Радева ѝ е 
позволила успешно да се справи с предиз-
викателствата от теологичен, литературен 
и исторически характер.

Владимир Шумелов
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ни) и този сборник може да се приеме като 
равносметка на преживяното. Както и като 
своеобразен дневник, макар и нехроноло-
гично воден и особено построен. Мисля, че 
мотивите му не са малко: да пише за неща, 
за които преди 1989 г. не би могъл да пише; 
да съхрани моменти от своето житие  – от 
детството и младостта, та до днес; да по-
търси измеренията на Вечното и Непреход-
ното. Да размишлява за културата, за духо-
вността. Една, както би казал Станиславски, 
„свръхзадача“. И може да се каже, че тук тя 
е изпълнена. И както казва самият автор: 
„Опит“ се дели на четири преливащи един в 
друг тематични раздела. Първият оглежда 
проблемите на човека като zoon politikon 
и по-специално жизнения опит на човека 
от днешната епоха на икономико-полити-
ческа конвергенция на света в глобали-
зиращо се постиндустриално общество. 
Вторият раздел се обръща към по-големия 
въпрос за мястото на човека в космоса и 
неговото самоопределяне в общия ред на 
битието. Третият се насочва към нуждата 
на човека от себеизразяване, към сферата 
на изкуството и езика. И четвъртият пред-
лага като своеобразно заключение сбор от 
неразрешимите парадокси на ума и утехата 
на сетивата.

Склонността на Шурбанов към предел-
но краткия, точен, смислово наситен изказ, 
който срещаме в поезията му (бих казал, че 
той е сред най- силните и истински наши 
съвременни поети, макар и недостатъчно 
непопулярен, но нали известността не ви-
наги е признак на голям талант), открива-
ме и тук, в тези фрагменти или „приписки“, 
изобилстващи от максими и афоризми. 
При това дълбоки, силни, оригинални. Това 
всъщност са изстрадани мисли, които ав-
торът не е могъл да остави незаписани. Но 
основното внимание на Шурбанов е насо-
чено не толкова към неговото лично битие 
на учен, писател, преводач (чудесни са и 
размислите му за изкуството на превода в 
края на книгата!), а и към неговото, тоест и 
към нашето време, към действителността в 
днешна България, в която той живее и тво-
ри. България, която обича силно и искрено, 
за която често мисли и страда, за която сега 
много го боли.

В тази неочаквана за мен книга Шур-
банов се изявява като истински моралист, 
като следовник на една стара и дълга тра-
диция в европейската литература – от Пас-
кал, Ларошфуко, Монтен и Вовнарг, до Ан-
дре Мороа, Ален, Борхес и Канети. А също 
и в българската, макар тя да е доста по- 
кратка (Ат. Далчев, Цв. Стоянов, Б. Делчев, 
Ив. Динков, Св. Игов). Като типичен мис-
лител-моралист, той изучава поведението, 
психологията на съвременния човек, него-
вите достойнства и недъзи, стимулите на 
ума, сърцето и духа му. И винаги стига до 
неочаквани наблюдения и истини. Отбе-
лязва и редица черти от българския нацио-
нален характер, сравнява го с характера на 
други народи от Европа и света, предлага 
интересни и убедителни заключения.

Тук ще се изкуша да цитирам два откъ-
са, които ми допаднаха много: „Познавам 
нации, които се движат през историята 
като кораби за далечно плаване. Те знаят 
курса си и го следват с удивително посто-
янство и с равномерна скорост. Излъчват 
сигурност. Нашата нация се движи през 
историята на скокове – като заек пред фа-
рове на кола. Дали и това е възможен ва-
риант на оцеляване, не знам, но пътуване-
то и изтощително, мъчително и най- често 
безрезултатно. Особено ако скоковете са в 
различни посоки.“; „Уличното псе, което се 
присламчва към теб по пътя ти – ту изоста-
ва на няколко крачки, за да провери някое 
дърво или стълб, ту те догонва и изпревар-
ва, за да се изравни с теб, почти се отърква 
о крачола ти и те поглежда изотдолу с не-
сигурния си кучешки поглед право в очите. 
Не го отпъждай! То е ронин – самурай, ос-
танал без господар и затова без посока, без 
предназначение и смисъл в живота. Тежка 
е тази съдба. Остави го да повърви с теб до-
там, накъдето си тръгнал. Нека да си поми-
сли за малко, че всичко е наред, че светът 
не го отхвърля завинаги. После можеш да 
го забравиш...“ Тези фрагменти или по-ско-
ро афористични мини есета се редуват със 
стихове, решени не като отделни стихотво-
рения, а като непрекъснат монолог. Това е 
„тиха“, при това определено философска, 
екзистенциална поезия, без ефектни обра-
зи и метафори. Чиста, малко меланхолична, 
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Ангел Г. Ангелов. Пътуването. 

„Хермес“, Пловдив, 2016

„Пътуването“ на 
Ангел Г. Ангелов е 
роман, който полага 
човешкото в измере-
нията на пределно 
променливите тра-
ектории на пътя. Ве-
роятно критическият 
поглед би се изкушил 
от това да проблема-
тизира отношението 
между два та основ-
ни аспекта на иде-
ята за пътя  – като движение на духа и на 
плътта. Разминаване между тях в романа 
няма. Но няма и пресичане. Текстът не се 
отказва да маркира духовните параметри 
на пътуването, които биха могли да осмис-
лят съществуването. Посланията, които 
ориентират към „добрия път“, присъстват 
в цялата творба като разпръснати цитатни 
фрагменти от големия текст на мъдростта. 
А достигането до тях не е възпрепятствано. 
Духовният път като възможност за себена-
миране присъства обаче не като същинска 
цел на живеенето, а като една от многото 
случайно проявили се виртуални реал-
ности, която може произволно да бъде 
включвана и изключвана „с“ или „без“ звук 
и картина.

Самият автор определя творбата си 
като „роман експеримент“. И ако се опита-
ме да определим особеностите на този екс-
перимент, би трябвало да тръгнем от факта, 
че текстът трансформира езика на вирту-
ализиралия се човек в естетическа реал-
ност, поради което модерното съзнание се 
превръща и в съзнание на текста. Тук няма 

да открием драмата на индивида, който бо-
лезнено преживява конфликтите с външ-
ната среда, със себе си и другите, няма да 
можем да трасираме границите на отчуж-
дението или самотата му, нито ще можем да 
проникнем в неговите страхове, очаквания 
и надежди. Човекът от романа на Ангел Г. 
Ангелов е заразен от нелечим вирус, кой-
то потиска необходимостта му да пътува из 
безкрайните дебри на собствената си същ-
ност. Още първите редове на книгата ха-
рактеризират заболелия по следния начин: 
„... всеки споходен от непознатото страда-
ние неотменно и предопределено изтлява 
телесно с изпепелени земни стремления, с 
прекършен тукашен живот и необратимо 
преселение в небитието. /.../ Първоначално 
незабележимите белези на настъпващото 
страдание не се показваха, подло и трай-
но проникваха в телесната обвивка на не-
щастника, залъгваха го с дълготрайни ре-
мисии, преспиваха тревогите му.“. По отно-
шение на Остина, главната героиня, текстът 
настоява, че е случайно посочена за среща 
с Вируса – среща, която конструира битие-
то ѝ като поредица от свободно редуващи 
се телесни реалности, като единствената 
свързваща нишка между тях се оказват все 
по-нарастващите ѝ потребности от силни и 
разнообразни сетивни усещания. По нача-
ло крайно виртуализираният човек изгуб-
ва усета си за граница между интимното 
и публичното пространство, между инди-
видуалното и колективното, между свобо-
дата и забраната. Той не страда от чувство 
за вина, не се обременява с отговорности, 
не полага усилия да постига себе си. По-
пада в плен на илюзията, че може да бъде 
навсякъде и по всяко време, че може без-
препятствено да достига до другите, да ги 
пренарежда според собствената си воля. А 
природата на страстта по овластяване не-
избежно отключва и дълбоко спотаяваните 
иначе сексуални енергии... Неслучайно ро-
манът трансформира идеята за пътуването 
в движение на плътта, а по отношение на 
Остина формиращите психологическата 
структура на личността ѝ особености (емо-
ционални травми от детството, естестве-
ната ѝ доброта и витална красота, нуждата 
ѝ от споделена близост, човешка топлина, 
грижа и внимание) са сведени до сексуален 

пределно искрена, в традицията на Далчев, 
ако мога да се изразя така, и, разбира се, 
дълбоко оригинална. Зряла, мъдра поезия, 
както и фрагментите, изяснена, успокоена. 
Плод на светла личност. На вглъбен, непре-
къснато дирещ вътрешната хармония на 
света човек и творец.

Огнян Стамболиев
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код. Болката, страданието, удоволствието и 
унижението се оказват пряко зависими от 
степента на постигната сексуална наслада, 
а движението в романа следва посоката от 
първоначалното попадане под силата на 
порока, през доброволното задържане на 
страстта като смисъл на живот до достига-
нето на сексуална пренаситеност, която за 
героинята е равнозначна на смърт. Мъж-
ките персонажи в романа присъстват като 
източник на определено сетивно изживя-
ване за Остина, поради което образите им 
са функция изцяло на телесното. За това 
могат единствено да променят посоката на 
движение на „пътната плът“ на жената. Те 
нямат своя лична предистория, важни са 
единствено сексуалните им похождения, 
умения и физически данни. Имената им 
допълнително ги деиндивидуализират  – 
Инструктора, Момчето, Моряка, Лечителя, 
Мъжа, Лудия, Манупулатора и др. В романа 
те се появяват произволно и точно толко-
ва случайно изчезват. Дори, когато са на-
пуснали необратимо Острова, те остават 
трайно запечатани в сексуалната памет на 
героинята, поради което тя свободно може 
да ги актуализира като образи на желание-
то си („... знаеше, че това ще свърши, ще от-
гърне страницата, но написаното ще оста-
не, ще пожълтее, от времето ще избледнее, 
но няма да изчезне. Трупаше се то в книгата 
ѝ, подвързана с кожа и заключвана с кати-
нар, и съзиждаше живота ѝ...“). Островът в 
романа е мащабен образ-символ на без-
крайно променливата материалност на 
виртуалната реалност. Той е пространство, 
в което се натрупва време. Досегът с него 
създава илюзия за вечност. Времето в ро-
мана не тече на мигове, а на хилядолетия, 
десетилетия, години. И ако Остина го изжи-
вява като безкрайност, то за Автора, когото 
често наричат Писача, то е крайно предви-
димо. На Острова съществува една привид-
на заедност. Всеки може да наблюдава, но и 
да бъде наблюдаван, да похищава или изо-
ставя неочаквано тялото на другия, да дос-
тига, но и да бъде достигнат. В този смисъл 
„Пътуването“ от Ангел Г. Ангелов е роман за 
изгубванията на модерния човек, за огро-
мните липси, които чувственият механизъм 
компенсаторно отключва, но и за надежда-
та, че спасителното лечение е възможно 

само ако повярваме, че не „разтревожени-
те“ телесни сетива, а тяхното укротяване е 
част от пътя към покоя на съществуването. 

Илияна Димитрова

Иван Кирилов. Избрани творби. 
Съст. д-р Радка Пенчева. 

„Фабер“, В. Търново, 2016

Книгата с „избра-
но“ на Иван Кирилов 
излиза под „шапката“ 
на Национален ли-
тературен музей в 
София, Къща-музей 
„Емилиян Станев“ 
във В. Търново и Ре-
гионална библиоте-
ка „П. Р. Славейков“ 
със спечелен кон-
курс за подпомагане 
финансирането на 
книгоиздаването в Община Елена. Съста-
вител на тома „Избрани творби“ и автор на 
предговора „Иван Кирилов  – забравеният 
майстор на идилията“ е д-р Радка Пенче-
ва  – гл. уредник на Къща-музей „Емилиян 
Станев“. Това не е случайно – изследовател-
ските интереси на съставителката са насо-
чени към малко известни и напълно неза-
служено забравени автори. Името на Ив. 
Кирилов (1876 – 1936) е едно от тях. Книгата 
отбелязва 140 години от рождението и 80 
години от смъртта на писателя. Ив. Кирилов 
е автор, на когото могат да завидят мнози-
на – от творческия си дебют „Бдения и меч-
ти. Лирически стихотворения: 1895 – 1896“ 
(„Паничков“, Свищов, 1897) до края на жи-
вота си издава повече от 40 книги в различ-
ни жанрове: стихове, разкази, приказки, 
драми, комедии, повести, романи, биогра-
фични очерци (между които и за големия 
си приятел от детинство, негов меценат 
и естетически съидейник П. Ю. Тодоров). 
Според Г. Константинов към края на живота 
си Ив. Кирилов е имал намерение да изда-
де свои събрани съчинения в 16 т., от които 
е успял да реализира само 4, с включени 
повести, романа „Габарите“, драми-легенди 
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и комедии... Името му обаче се свързва не 
толкова с обема художествена продукция и 
качествата ѝ, колкото с жълтевини от типа: 
бил от ромски произход (признавал го 
пред Ан. Страшимиров), скандално-трагич-
ния финал на първото му семейство – жена 
му и дъщеря му се хвърлят от Варненския 
вълнолом през 1909  г., след което го пре-
местват в София, където опитва да започ-
не живота си отначало с втори брак и три 
деца. По отношение на творчеството му 
критиката и преди 9 септември 1944  г., и 
след това, а и след 10 ноември 1989 г. не е 
твърде благосклонна; името му няма да ви-
дим дори в „Речник по нова българска лите-
ратура. 1878 – 1992 г.“ (изд. „Хемус“, С., 1994). 
Литературното му дело е свързвано с опре-
деления като „съпътстващо явление“, „един 
позабравен реалист“, макар че реалистич-
ният метод на художествено изображение 
не е най-присъстващия в творчеството му. 
Всъщност аналитичната уводна статия на 
д-р Пенчева ни разкрива многостранно 
един интересен и непознат образ на бъл-
гарски творец  – като житейска биография 
и професионална писателска реализация, 
като са цитирани добросъвестно и негови-
те изследователи, които очертават основни 
страни от обемното му творчество... 

Трудна и непосилна изглежда задачата 
да се селектира един представителен том 
с избрани творби, които да разкрият пред 
съвременния читател образа на писателя 
Ив. Кирилов. Д-р Р. Пенчева се е справила 
с този проблем, като се е спряла на повес-
тите „По Руманя“ (I изд. 1923  г., Плевен), 
„Гергьовденска приказка“ (I изд. 1921  г., 
Плевен), „Блуждаещи огньове“ и на драма-
та „Змейна“. Избраните произведения оч-
ертават наистина доста пълно творческия 
профил на писателя, а техният избор и ана-
лиз от д-р Пенчева е базиран на четирите 
тома със събраните му съчинения от 1928 г. 
В предговора освен тях са разгледани и 
други възлови за автора творби от четири-
томника: романа „Габарите“ (I изд. 1920  г., 
Плевен; влязъл във II т. от съчиненията му), 
драмите „Любов и дълг“ (с подзагл. „Старо-
планинска легенда“), „Дарба и завист“ (с 
подзагл. „Осоговска легенда“)  – включени 
в III т. на съчиненията, заедно със „Змейна“ 
(с подзагл. „Родопска легенда“), избрана за 

настоящия еднотомник. Разбира се, освен 
драмите-легенди в уводния очерк са спо-
менати и драмите със съвременна темати-
ка, писани под влиянието на модерните за 
времето си европейски автори Х. Ибсен, Г. 
Хауптман, Ст. Пшибишевски и др.: „Слепец“ 
(1905), „Чучулига“ (1906), „Маяци“ (1906), 
„Жерави“ (1907), „Из стръмнините“ (1910), 
„Силата на кръвта“ (1911), „Към иго“ (1911),  
„Запоена“ (1919), „Жълти пламъци“ (1926), 
„Пред възхода на зората“ (1926) „Не са вче-
рашни“ (1927) и др. Според критиците на 
Кирилов това е драматургия с повече до-
стойнства в психологически план и диалог, 
но не толкова в стила. Той е автор и на ня-
колко комедии, влезли в ІV т. на събраните 
му съчинения, които са насочени към осми-
ване недостатъците в обществения живот 
на българите...

Тази книга се открива с повестта „По 
Руманя“, която представлява апология на 
труда на селянките от Балкана, отишли да 
жънат по Руманя нивите на Исмаил Бег. 
Обърната към идилията и патриархалните 
отношения, повестта е апотеоз на любовта 
и трудовия живот на селяните, без оглед на 
етнически различия. „След прочитането ѝ в 
съзнанието ни остава светлина и радост“, 
отбелязва д-р Р. Пенчева. Мотото към вто-
рата представена повест „Гергьовденска 
приказка“ гласи: „В памет на другаря от 
невръстни години П. Ю. Тодоров  – певец 
на Мечкаря“. Освен че е отправено към па-
метта на неговия приятел и съгражданин 
от Елена, то ни подсеща, че повестта е не 
просто реплика на идилията „Мечкар“ на 
П. Ю. Тодоров, а е майсторски, без подра-
жание, изведена на едно по-високо ниво 
от естетиката на писателя. Третата повест 
„Блуждаещи огньове“, според съставител-
ката на тома, „е една от първите повести 
в литературата ни, третираща въпроса за 
твореца и творчеството в едно изостанало 
патриархално общество, потънало в суе-
верия“ (с. 15). В контекста на другите две 
драми-легенди, за които стана въпрос по-
горе, „Змейна“ („Родопска легенда“) също е 
в традицията на легендарния жанр, но има 
по-друг характер...

Четирите произведения на Ив. Кирилов 
в настоящия том обхващат една малка част 
от пространното му творчество, което пре-
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чужда помощ, или 
някой друг с твоя по-
мощ е сложил точка. 
Отговарям  – не съм 
много сигурен. Този 
въпрос засяга съвсем 
справедливо и бъде-
щия мой читател. 
Затова му пожела-
вам заедно с мен да 
стане съучастник в 
историите, заклю-
чени в сборника, и да 
решим въпроса, без да се плашим от това, 
че като влезем сухи в разказа, няма да из-
лезем мокри до костите.

Да седнем спокойно на стола, господа, 
да пуснем светлина, да разгърнем страни-
ците.

Филмът започва.
Това са думите, с които авторът на този 

великолепен сборник поетът Янислав Ян-
ков анонсира книгата си. Тя е втора по ред 
книга с проза след издадените от „Жанет 
45“ мемоари (нонфикшън) „Смъртта в жи-
вота само съществува. Спомени на един ко-
рабокрушенец“ през 2014 г. Неизмислената 
проза в „Смъртта…“ всъщност бяха разка-
зи – фриволно-весели и донякъде разпус-
нати, но и не толкова весели случки от жи-
вота на български писатели и поети (но не 
само) отпреди 40 и повече години, в които 
сам разказвачът е вземал участие или пък 
е бил централен персонаж и слушател на 
истории. Забавна, но и поучителна книга 
за българина с къса и неблагодарна памет. 
И още повече – Мемоар на Поет, който ни 
припомня имената на голямата българска 
литература през последните десетилетия, 
пречупени през личния опит; уникална 
книга, защото историята през думите на 
Поета тече по друг начин  – художествен, 
естествен, незабравим, изпълнен с много 
Памет и личен архив. И ако нонфикшънът 
на Ян. Янков е важен за българската литера-
турна история, можем ли да кажем същото 
за художествената му проза? Защо поетите 
пишат белетристика (и обратното)?

Разбира се, ние няма да противопоста-
вяме неизмислената проза на художестве-
ната/фиктивната литература, защото дали 
ще създаваш квазидокументалистика, ще 

минава през различни търсения в разви-
тието си – през мотиви от народното твор-
чество, идилията, легендата, поверието, 
приказката, до индивидуалните проблеми 
на интелигенцията ни от края на 19. и пър-
вите десетилетия на 20. век, като се опит-
ва да достигне до големите национални и 
обществени проблеми на страната ни, бе-
лязали краевековието и първите десетиле-
тия на новия век. Окачествяват прехода му 
от писателите-народници към естетиката 
на кръга „Мисъл“ като не твърде успешен. 
Вменяват му в грях творческата продук-
тивност. Разбира се, има и критици, които 
се опитват да оценят обективно неговото 
творчество…

Достойнство на тома „Избрани твор-
би“ на Ив. Кирилов, освен пространният 
очерк за писателя от д-р Р. Пенчева, е на-
учният раздел „Библиография“ в края на 
книгата. Тя е подготвена от Ан. Радева от РБ 
„П. Р. Славейков“ във В. Търново по повод 
140-годишнината от рождението на Иван 
Хр. Кирилов. В нея са включени 129 публи-
кации от и за Иван Кирилов – художестве-
ни произведения, биографични материали, 
литературоведски анализи, възпоменател-
ни слова и др. Целта е да се подпомогне 
изследователската работа на литературо-
ведите и да бъде в помощ на всички онези, 
които се интересуват от българската лите-
ратура, нейния развой и знаковите лично-
сти, оставили среда в нея.

Владимир Шумелов

Янислав Янков. Бясно дърво. 

„Bosilkoff Publishers“, „Фабер“,  
В. Търново, 2016

Сборникът, който държите в ръце-
те си, съдържа 17 разказа. Броил съм ги 17 
пъти. Толкова са. Описаното в тях е дели-
катно и не толкова деликатно. Важното, 
което искам да споделя е, че участниците 
са живи хора, някои със сменени имена, по 
тяхно желание, други  – с истински имена, 
не по мое желание. Поради споменатата 
причина съвсем правилно е да ми зададете 
въпроса  – ти ми написа всичко това без 
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дискредитираш/пренаписваш „Историята“,  
или ще бъдеш глашатай на Истината от 
„последна инстанция“, и дали ще създаваш 
средно добра белетристика, е все едно. 
Янислав беше и е един от многобройните 
отлични лирически гласове на родната ни 
литература от последните десетилетия. По-
знаваше се и се учеше от най-добрите, зато-
ва и опитът му в „Смъртта…“ беше сполуч-
лив, интересно поднесен на читателя. Съ-
щото мога да кажа и за фикцията в „Бясно 
дърво“: сборник с разкази, много от които 
с автобиографични елементи, обективно, 
честно и открито написани, изпълнени с 
ирония и самоирония, хумор, и разбира се, 
пречупени през особената „метафорична“ 
гледна точка на Поета.

А защо поетите посягат към прозата? 
Чел съм различни текстове от различни 
автори по въпроса, но категоричен отго-
вор няма: без да говорим конкретно за 
конексивно настроените автори, ще кажа, 
че в поезията на Ян. Янков има влияния на 
живописта и музиката, защото е свързан и с 
тях по особен начин, но по-скоро неговият 
опит се доближава повече до такива авто-
ри като на музиканта Петър Чухов: „Пиша 
проза като поет“. Прозата е просто раз-
лична форма на изразяване, но сам Янков 
знае, че хубав разказ трудно се пише (така 
е и с драматургията, признава той, в която 
има опит и може би скоро ще запознаем и 
с нея от книжно тяло). Няма значение как 
ще дефинираме поезия и проза, но като 
автор, дори да търси случката, Янислав си 
остава поет  – акцентът пада върху текста, 
формата/начинът на изразяване, личното, 
фантастиката, парадокса…

Да видим как е при някои случайно 
взети разкази от предложените 17, едни от 
които познавам в различни публикувани 
варианти през годините, други  – нови, а 
трети – невлезли в структурата на книгата 
(като интересният „Завещанието“). „Огнено 
отмъщение“ е римейк на Елин-Пелиновия 
„Андрешко“. Днешният Андрешко в слу-
чая се нарича Андро Андрешков (кръстен 
на дядо си, с най-явна оптика към литера-
турния герой) – шофьор на таксито, което 
кара съдията Ниенски към къщата в пущи-
нака, която се кани да секвестира. Къщата 
е на писателя Захари. Шофьорът обаче го 

познава и отклонява колата към една за-
пустяла плевня, където уж се криел Захари. 
Нататък е ясно: Андро затваря съдията-из-
пълнител в плевнята, като тръска цигарата 
си в сеното… Финалът е леко „отворен“ (но 
фактически „затворен“ от заглавието „Огне-
но отмъщение“). Или друг – от т. нар. социа-
лен/ляв спектър: фаворитът в социалната 
тема  – „Нощ преди Рождество“. Клошарят 
Барака (актьор, останал без работа) се при-
бира, а „момчето Гаврош“ умира болно в 
студа в нощта преди Рождество Христово. 
Барака прави опит да го откара в болница, 
като да го качи в полицейска кола и такси, 
но жестокосърдечно му отказват. От друг 
регистър е „Намериш ли ме, ще те убия“. 
Николай Тенкин, наричан още Коперник, 
преживява тривиална случка: спасява във 
фургона си една жена от поройния дъжд. 
После, под дулото на пистолета ѝ, ляга 
с нея далеч от фургона, в калта, и я люби. 
Преди това, когато се опитва да я има на-
сила, разбира, че това е Роза – „оная Роза, 
която се обличаше като мъж“ […] „същата 
Роза, която трепеше в мартенските калища 
на четиридесет и пета даскалите и свеще-
ниците по селата“. И въпреки това внезап-
но връхлетялото го любовно чувство и 
плътско изживяване се оказват по-силни 
от политиката и живота. Той не я вижда 
никога повече, но тя е обсебила съществу-
ването му до края: „Поне веднъж да я видя. 
Нека ме гръмне. Ще я зарадвам милата“. 
Или „Суета“ (където съзирам сякаш черти 
от верния приятел на автора художника 
Марко Дупалов с неговите апокалиптич-
ни картини). Та героят Марко се събужда 
в транс (кажи му махмурлук), в творческа 
депресия (което монологично изречено 
звучи „Суета“) и започва да изхвърля карти-
ните си през прозореца на ателието навън, 
на улицата. Спира, едва когато идва ред на 
портрета на сина му. Източникът на депре-
сията се крие в това, че 20 години рисува, а 
зрителите (купувачите, ценителите) остават 
„слепи и глухи“. Изводът: трябва да си наба-
ви патлак, за да свърши със себе си, отчаян 
от живота, от неразбирането на социума, 
от творческото си безсилие и безнадежд-
ност. Оказва се, обаче, че патлак трудно се 
намира. И при тримата продавачи на оръ-
жие удря на камък. Искат залози, не вяр-
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ват на нищо, реалисти. След суицидното 
фиаско се появява ново желание – Марко 
да гръмне някого. Разбира се и това е фик-
ция, затова се връща в ателието. Там обаче 
картините на улицата и вътре в ателието ги 
няма. Останали са само боите (без четки-
те). Тогава Марко вика момичето на съседа 
си Сабри и започва да го рисува с пръсти. 
Сабрито харесва картината и я плаща… И 
така нататък (ще спомена само заглавията 
на някои разкази с различна тематика, за 
да засиля вниманието на читателя: „Влакът, 
връхлитащ върху нас“, „Сирените от Пирея“, 
„Котлонът, който изсвири Брамс“, „Виенски 
валс“, „Седлото на княз Фердинанд“…).

В книгата, привидно хаотично сглобе-
на, съществува строг вътрешен порядък, 
чрез който бихме уподобили тази сглобка 
от истории на цикличен сборник от типа на 
„Вечери в Антимовския хан“. В последният 
текст „Опита ли от черешките?“ авторът съ-
бира героите си заедно, като в картина на 
Дюрер, като поредните строители на Вави-
лонската кула. Свят, парадоксален, дори не 
огледален, а антиутопичен, като нереалис-
тично съновидение. „Опита ли черешките?“ 
е по-скоро вид пастиш, в който авторът 
имитира/пародира героите и себе си. И ни 
подканя лукаво да опитаме от черешките 
на „бясното дърво“. А оживелите да знаят, 
че to be continued… Че филмът „Янислав Ян-
ков“ е неизчерпаем, както неизчерпаем е 
човешкият талант.

Владимир Шумелов

Иван Серафимов.  
Страхът от огледалото. 

„Пропелер“, С., 2016

Тази книга вероятно няма да достигне 
до много читатели. Убеден съм, че тиражът 
ѝ е скромен и ще зарадва неколцина от 
приятелите и най-верните почитатели. Та-
кава е орисията на мнозина от талантливи-
те писатели от по-старото, а и от средното 
поколение. Ив. Серафимов бе емблематич-
но име през годините на социализма. Но 
не защото някъде някому се е кланял или 
е правил компромиси. Той е от поколение-

то на „Търновската вълна“ и знае цената си. 
Има своето място и като поет, и като редак-
тор, и като детски писател. Днес пише раз-
кази, иска да е пак същия автор на книги за 
деца и възрастни. Издава ги простичко оф-
ормени, черно на бяло. Критиката, с наше 
изключение, изглежда го е забравила. Но 
той не спира да работи. Има си дълбоки 
корени. Това важи и за тази книга. Подза-
главието ѝ е „Етюди върху обичаи, вярва-
ния, представи“. И второ, още по-дребно 
набрано подзаглавие има: „По мотива за 
превъплъщенията в българскато народно 
творчество“.

Отдавна не бях изпитвал такова удо-
волствие от общуването си с мистичния 
дух на българското. Иван Серафимов май-
сторски е възкресил поредица от иначе 
добре познати – а някои и не чак толкова – 
мотиви от народното ни творчество. Но не 
се е заел да ги преразкаже просто така, със 
свои думи. Да ги нареди като приказки  – 
всяка със свое начало и край. Преразказът 
е разтворен в самия него. В неговия свят, 
в неговите емоции. Думите от себе си не 
е спестил. Ето защо етюдите съдържат две 
страни – едната е на преданието, легенда-
та, мита, приказния сюжет, а другата е от-
кровено рефлексивна, загледана в личното 
преживяване/продължаване на народния 
разказ. Започнала от „мита за стомаха“, кни-
гата навлиза във все по-дълбоки дебри с 
такива знакови мотиви като този за вграж-
дането на сянката, зачеването на земята, 
сдвоеното мъжко-женско начало на мар-
теницата, празнуването на чуминден, пре-
връщането на жената в кошута, а на луна-
та – в крава. Какво ли още не има тук – думи 
за жени самовили, хора змейове и житени 
зрънца юнаци, жени птици и говорещи ка-
мъчета, въздух от пеперуди, момичета от 
вар или родени от ябълка, мъже и жени 
птици и още, и още.

Иван Серафимов умее да разказва. В 
този случай фрагментарно, кратко и слад-
кодумно. Книгата му е магическо пътуване 
извън времето. Пътуване отвъд огледало-
то. Отвъд страховете, които ни причинява 
въпросното огледало заради усещането, 
че крие в себе си миналото и бъдещето. 
Не всеки е готов да надникне в едното или 
другото. „Този страх не е като страха от 
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смъртта  – пише авторът.  – Той е страха от 
забравата. От безпаметността, от замря-
лата свяст, от разминаването със света на 
цивилизацията. Всяко човешко сърце би 
замряло от страх пред него, изправено за 
първи път. /.../ Дори да се блъсне птицата, 
да разбие сърцето си в своето собствено 
въображение, няма да изпита страх. Пред-
ставете си една голяма, равна земя, вятъ-
рът полюлява тревите и житото, носи се 
звън на стада, политат птици. И сред всич-
ко това – едно огромно и тежко огледало, 
изправено на земята, с масивна, златиста 
рамка, в която се побира всичко...“. 

Прочетете тази книга. Тя ще ви върне 
дори неща, които не сте притежавали. Не 
сте подозирали за съществуването им. И 
такива, с които сте заживели живота си. Ще 
ви върне първо към детството, а след това 
ще ви изтреля извън времето... Мисля си 
дори, че съдържанието ѝ може да стимули-
ра нечие писателско въображение – да се 
зарази и създаде литература, която другите 
балкански народи вече имат. Особено в ли-
цето на Исмаил Кадаре. Ние сме пребогати 
на жито, но обикновено се задоволяваме с 
трици. Не виждаме онова, което газим. За 
разлика от нас други добре са „осребри-
ли“ – и в буквален, и в преносен смисъл – 
подареното от бога. Книги като тази могат 
да свършат много работа. По-малкият чи-
тател ще ги прочете като приказки, но без 
да забравя за автора зад рамото си, по-
възрастният ще си припомни нещо, друго 
ще научи, ще притури към запомненото, а 
трети и четвърти ще понечат да изследват 
и дописват. Кому каквото дал господ.

Сава Василев 

Божидар Богданов. Кула. 

„Жанет 45“, Пловдив, 2016

В „Кула“ на Божидар Богданов личи фи-
лософията за добрата книга. Текстовете 
в нея са прецизно подредени, всеки има 
точно определено място в петте части 
на стихосбирката, предлагащи различни 
перспективи към кулата – „Кула(та)“, „Кула-
та – поглед отгоре“, „Кулата – поглед отдолу 
І“, „Кулата – поглед отдолу ІІ“, „Кулички“. 

Още първото за-
главие предполага 
едновременно опре-
деленото, затворено 
в своята единичност, 
но митично по обем 
видение на Вави-
лонската кула, както 
и множествеността 
на мисловния об-
раз (безграничната 
идея), плод на рацио-
налното осмисляне 
на битието  – „Аз нямам пол  – аз съм Идея, 
/ античен сън на древен философ“ (VІІІ). 
Лексемата сън присъства в голяма част от 
творбите, прокарвайки разбирането, че 
ако сънят е персонален мит, то митът е ко-
лективният сън на една култура („Защото 
сън бях аз и сън оставам“). В цялата книга 
на Божидар Богданов пулсира културната 
митология на Словото, разчетена именно 
благодарение на „археологията на съня“ 
(VІ). Библейската история за Вавилонската 
кула отпраща едновременно към склон-
ността на човечеството да се възгордява, 
но и към богоборческия характер на чове-
ка. Времената се повтарят („на сезоните 
съм домакиня“), както се повтаря митът – с 
неотменим ритъм, за да поддържа опреде-
лено състояние на света, да го подрежда, 
космизира:

И кулата се зъби на небето:
Какво ми даде ти!
Обещания за някакво блаженство,
което мойте камъни не ще усетят.
...
Над мене са стихиите и слънцето,
които всеки ден дълбаят мойте бойници.
И в нечетливата им писменост
отгатвам бъдещата си разруха. (ІІ)

Кулата е представена в пространството 
на Центъра и в контекста на вечността, по-
строявана отново и отново от човешкото 
желание да се съизмери с божественото. 
Драматизмът е заключен в напрегнатото 
очакване на неизменно настъпващата раз-
руха, но и в несломимия дух на човека въ-
преки това да опитва да стане бог:
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Сега съм кула 
дето се руши
...
Но днес потъвам 
в други висоти
на митове и притчи
стари кули
обърнати надолу 
към разпада си
Епитафията ми
стон на скали
станали вече
крайъгълни камъни
(„Не-надгробен камък“)

Дори изживяването на разпада може да 
бъде крайъгълен камък, метафора за най-
важната, най-съществената част от пътя 
на човека към самоусъвършенстването и 
откриването на висша духовност у себе си. 
Поетически многозначният образ на кулата 
се проявява и като обект, и като субект на 
лирическия изказ. Тя се ражда от сблъсъка 
на творческите сили (божествени и човеш-
ки), носи „греховната“ суета на творението, 
осъзнало собствената си ценност след уме-
лото превръщане на камък, дърво и „прос-
та пръст“ в „омайващо различие“. Така от 
природните елементи материята ражда 
дух, земното става знак за неземното. Оттук 
и прометеевската дързост, бунтът срещу ус-
тановените закони и границите за себеизя-
ва. Остава финото нещастие от съмнението 
и терзанието, съпътстващи всяко човешко 
дело: „Природо, съгреших ли? / Съгреших ли, 
Господи? / Нали във ваша слава / този път 
изминах.“ (V). Все пак пред човека като сло-
весно същество има алтернатива: „езиците 
други кули градят. / И по-тайнствени, и по-
божествени. Но вече без плът.“ Оказва се, 
че само словесните кули са трайни, всички 
останали са обречени наразруха  – „И па-
дат богове, / и рухват кули“ („Драма“); „Две 
остри кули, / единиците на септември / па-
дат в отломки и прах.“ („Пробив във вре-
мето“).

В своето дълголетно битие кулата е по-
сещавана от туристи, влюбени, драматурзи 
и актьори. Най-силни чувства и особено 
емоционално състояние предизвикват 
единствено поетите:

Но най съм влюбена в поетите:
тъй безнадеждни като мене.
Смълчават се, притихват
и потънали във времето,
се срастват с мен като колони. (ХІХ)

Ето я кулата, която се разпознава като 
архетипов образ на езика, на Словото. Ней-
ните колони са приели в себе си носители-
те на духа. Оттук и сходната им съдба. За 
поета светът е суров точно колкото и за ку-
лата, брулена от стихиите. Той, подобно на 
нея, е пътник между светове и времена, той 
е вечен и живее под бремето на Избрания. 
Мъдростта на словото носи сладостно-об-
себващия вкус към страданието, преми-
наващо в споделено любовно чувство – „и 
колко влюбени (във мене) момчетата по-
ети“ (VІІ). Поетите са винаги там, бдят до 
кулата, водят своите битки за отговорното 
опазване на Словото, защото то съдър-
жа всичко  – женското и мъжкото начало, 
противоречията и хармонията, живота и 
смърт та:

Но ние – последните съногадатели,
последните поети на света,
помним твойте женствени овали,
твоите мъжествени издатини.
Над Светия Млад Кълн те издигаме,
в омара Омирова те обвиваме.
и по твоите камъни в себе си слизаме,
и по твоите митове нагоре катерим се.
И с мисълта си дълбаем през сън
нови щрихи по твоите фризове. (ХХІV)

В това стихотворение е събрана мно-
жествената същност на Поетите – съедини-
тели на древност и настояще, митотворци 
и завещатели. Такъв защитник на поети-
ческото и владетел на енигматичния му 
език е Бажидар Богданов, построил своята 
словесна кула. Ако си послужим с негова-
та метафора, той е от „смелите плувци / 
гмуркачите / из смислите“, а поезията му е 
многопластова, скрита в двойното дъно на 
думите. Четенето на книгата му е предиз-
викателство за смело впускане с „главата 
надолу в недоизреченото“.

Ана Костадинова

Преглед



550 алманах • Ϛвета гора • 2016

Светла Андреева. Автобус за рая. 

„Фабер“, В. Търново, 2016

След два сбор-
ника с разкази и два 
романа Св. Андреева 
издаде и своята пета 
книга, която можем 
да таксуваме и като 
цикличен роман, и 
като цикличен беле-
тристичен сборник. 
Малко статистика, 
която едва ли ще 
обясни разтеглените 
издателски периоди 
между отделните книги. През 1985  г. тя 
дебютира със сборника разкази „Телеви-
зор и канарче“ (изд. „Народна младеж“, С.) 
и заслужено се нареди сред обещаващата 
фаланга от автори, които по това време 
пишеха т. нар. психологическа проза. През 
2000  г. (т. е. 15 години по-късно) издаде и 
втората си книга с разкази под заглавието 
„От дявола родени“ (изд. „ПАН-ВТ“, В. Тър-
ново), с която защити достойно дотогава 
разработваните теми и идеи. Седем години 
след това се появи и първият ѝ роман „Ко-
зите на Джим“ (изд. Астарта“, В. Търново) на 
съвременна тема от времето на Прехода. 
През 2013 г. се появи и романа ѝ „Хляб за 
грешници“ („Фабер“, В. Търново), а днес  – 
началото на лятото на 2016 г. – сборникът 
с разкази „Автобус за рая“ („Фабер“, В. Тър-
ново). Няма да скрия, че с всяка своя след-
ваща книга Светла Андреева израства като 
белетрист. И се досещам защо: Вроденото ѝ 
любопитство на белетрист, практикуваната 
с години журналистика, както и професио-
налните ѝ занимания с асоциални типажи 
от последните ѝ професионални години ѝ 
дават необходимата база от фактология. Но 
те не са достатъчни – в книгата художестве-
ната интерпретация на фактите надгражда 
пластове от проблеми и обобщения, кои-
то поставят читателя пред избор. На пръв 
поглед проза от този тип се пише масо-
во – както по света, така и в България. Или 
беше така доскоро, докато тя разглеждаше 
обществото основно през т. нар. градски 
ракурс.

В новата си книга Светла Андреева раз-
глежда българското село от началото на 
новия век. Признавам, че темата „село“ в 
началото на XXI век ми се струваше неак-
туална, струваше ми се несериозно тя да 
бъде реактуализирана, но стана обратното, 
когато писах за стихосбирката на М. Геор-
гиев „Доживяване“ (2011). Темата не само 
бе актуална, тя бе зрелищно фокусирана в 
журналистиката с апокалиптичен оттенък, 
но не и в литературата, която гледаше на 
нея някак отгоре, високомерно. Ще кажа 
само, че в социологически план (защото 
конкретно топосът, който визира автор-
ката, е едно Страж(н)ишко село във Вели-
котърновска област) Великотърновската 
област е със селата с най-интензивно сред 
останалите области в страната изчезващо 
население.

Подозирам, че това е една от причи-
ните, за да пише за селото  – вроденото 
любопитство на писателя, интуитивното 
напипване на проблемите и журналисти-
ческия хъс; втората е нейният литературен 
и житейски опит: познанството ѝ с такива 
колоси на българската белетристика като 
В. Попов и терминът „коренотърсачество“, 
който се употребяваше за група български 
текстове между 60-те и 70-те години на ми-
налия век, сред които и „Корените. Хроника 
на едно българско село“ (1967) на В. Попов 
(определян като цикъл разкази или „отво-
рен роман“). И третата можем да открием в 
тази „носталгия по 80-те“, в средата на тези 
80-те, когато Светла Андреева дебютира в 
белетристиката с положителна критиче-
ска оценка, наред с такива имена като Кр. 
Димовски, Р. Балабанов, Хр. Карастоянов, 
Ж. Желев, Г. Гълов, В. Пасков, В. Георгиев, 
С. Мичев, В. Даневски, Е. Люцканов, В. Люц-
канов, З. Евтимова, К. Стоянов, М. Крусев, Г. 
Чаталбашев, Д. Енев, П. Кърджилов, В. Пла-
менов и мн. др., но да уточним – в психоло-
гическата проза. А прозата на Св. Андреева 
и тук залага на традиционния третоличен 
разказ, със споменни ретроспекции и вни-
кване в психологията на героите, правдиво 
изграден диалог и запомнящи се характер-
ни детайли на описанията.

Ще кажа още, че с малко повече усилия 
цикличният сборник наистина би се пре-
върнал в някаква форма на „отворен“ (non 
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finito) или цикличен/сегментарен роман, 
което би открило и повече възможности 
за рецепцията на един по-монолитен текст. 
Но и в случая, без да търси онези дълбо-
ки планове във Васил-Поповото загиващо 
село, Св. Андреева разкрива българското 
село в т. нар. Преход (или онова, което е 
останало от него) в един Елин-Пелинов-
ски светъл ракурс (тук в скоби не бих се 
съгласил докрай с редактора на книгата, 
че тъгата е основна в текста; в тези непре-
тенциозно разказани истории без лъх на 
литературщина ще открием и хумор, и иро-
ния и самоирония, които малцина владеят 
добре). Така че най-общо като художест-
вено изразено единство, език и стил, като 
„плод на стихийно вдъхновение“ (Св. Игов), 
писателката е по-близо до един Ел. Пелин, 
а архитектонично  – до Йовков, да речем. 
Сборникът е композиран отлично с кръго-
ва структура от дванадесет разказа, които 
следват извечния за селото природен кръ-
говрат на четирите годишни сезона. Откри-
ва го „Цуко“ – котаракът на Митьо Панкин, 
който той чака да се прибере, но той така 
и не се появява до края не само на разка-
за, а и на сборника. Митьо е аутсайдер, без 
пари, януари е, сняг и студ, липса на дърва 
за отопление, на храна и пиячка. Във фи-
налния разказ „Хубав ден“ отново е хубава 
бяла зима, малко преди Коледа и Нова го-
дина. Само в дома на аутсайдерите Исмаил 
и Айшата (Абибе) е тъжно и студено. Те са 
прокудени от града, който Абибето посе-
щава временно, за да изкара някой лев. Е, 
сега ѝ провървява, а и колко му трябва на 
бедняка, за да бъде денят му „хубав“, да го 
споходи щастието. 

Между тези два разказа има още десет, 
които разнищват историите на няколко ко-
лоритни герои от Сражнишкото село, оби-
тавано от шейсетина души („Двайсетина 
бабички, десетина дядовци, десетина ста-
ри ергени и пройдохи, като Панчо Димов 
и Митьо Панкин, някой и друг приходящ.“). 
Между тях са (освен споменатите по-горе): 
Димо Митев (собственикът на кръчмето 
„Мустанга“), гъркът Спирос Ригас (женен за 
българката Ганка), Тончо Улавия и дядо му, 
Марин Пуйката, Гена Скъпчийката (държа-
ща полуфалиралия магазин срещу „Мустан-
га“), отец Данаил Илиев (приемник на по-

койния отец Герасим), Иван Гърмов (един-
ственият вдовец в селото), кметът Митьо 
Минев, Ганчо Николаев (интелектуалецът 
на селото), съпрузите Дена и Стойко, Бо-
тьо Ангелов. Почти всеки от тях е и един от 
главните герои в отделен разказ. Цикълът 
разкази в случая дава големи предимства 
на разказвача: ако използваме наблюдени-
ята на В. Попов по повод този специфичен 
жанр, който изглежда много сполучлив, 
когато тема е „селото“  – героите могат да 
бъдат равностойни, „всички герои са като 
че ли главни“, самата жанрова форма на ци-
къла дава по-голяма свобода на писателя; 
а според Й. Вълчев основно достойнство 
на цикъла разкази е лаконизмът, както и 
безизкуствеността. Все неща, от които пи-
сателката С. Андреева се е възползвала 
максимално. Без да разчита на изключи-
телността на образите и на сюжетните пе-
рипетии, напротив, с една лекота на нара-
тива и ясен език, тя наистина „от нищото 
изобретява забележителен образ“ (както 
това е забелязал Д. Цончев още в дебютния 
ѝ сборник). Бих се изкусил да обърна вни-
мание върху някои фабули от разказите, 
но ще кажа само, че авторката се измъква 
с лекота от занимателното, повърхностно-
то, социално-битовото, фейлетонното, за 
да остане трайното внушение, доста спо-
лучливо формулирано в предговора на М. 
Влахов: „Защото [те, героите] имат усет за 
възхитителното, носят го в себе си и не спи-
рат да продължават да живеят, дори когато 
честността им ги заставя да заложат идните 
си дни заради един красив миг, през който 
са пътували със своя автобус за рая“. Това 
не са герои дори в класическия си вид, те са 
ние, между нас са всекидневно и ни е труд-
но да приемем тяхната „изключителност“. 
Така както чудесата в тази проза не са чуде-
сата, които познаваме и търсим, а магията 
не е това, което е (вж. чудесния разказ „Ма-
гията“, вплел в една приказна романтика 
вчера и днес, видяни през очите на детето).

Навремето В. Попов казваше, че цикли-
зирането и при него, и при Радичков „слу-
жи за митологизиране на селското нача-
ло на българския народ, което все още 
продължава да носи неговата исконна и 
приемствена душевност“. Разбира се, той 
отчиташе, че това е „парадокс“ „при три де-
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сетилетия социалистическо строителство“ 
и произтичащите от това (негативни) про-
мени. „Парадокс“, който включва и компо-
нента „време“: привидно спряло, то все пак 
тече и е променило не само действител-
ността, но и духа, душевността на човека. 
Мисля, че този „парадокс“ използва и Св. 
Андреева твърде успешно, без преоткри-
ва топлата вода, но с обич и писателски 
талант. За да ѝ вярваме, когато в разказа 
„Кръстовден“ отец Данаил извиква на „са-
катата“: „Стани и ходи!“, а тя „прохожда“. 
Не ти пука, че всичко е нагласено, а след 
църковната проверка на Чудото „из селото 
плъзна слух, че отец Данаил щял да става 
екзорсист. Никой не знаеше какво означа-
ва това, но сигурно беше нещо много по-
голямо от обикновен поп“. Да повярваме 
например в онова раблезианско ненасит-
но тъпкане на бавноразвиващия се Марин 
Пуйката („Експериментът“) или във фантас-
магоричния факт за изчезналото Лебедово 
езеро (разбирай селският микроязовир). И 
все пак селото е онзи топос, който среща 
хората, завръща ги към традициите и коре-
ните (разказът „Сватба“), който ги спасява 
от истинското аутсайдерство и излизане от 
руслото на живота („Ако не бяха те, майка 
му и нейната пенсия, Панчо Димов отдавна 
да се бе запилял към Стражница, клошар 
да стане.“, с. 37), селото прави хората по-чо-
вечни („Икона под главата“), макар че поня-
кога и наказва човешката себичност, само-
забрава, наивност („Доволство“, „Автобус за 
рая“). Чудесата в този циклизиран сборник 
са нещо традиционно за литературата ни, 
те са както колективно случващи се, така 
и лични, индивидуални чудеса: ето някол-
кото чудеса в живота на Тончо Улавия  – 
първото, че когато е в казармата, момиче 
му обръща внимание и му пише, но дотам; 
второто чудо е когато постъпва в болница-
та за лекуване на алкохолизъм и всичките 
сестри са мили добри към него, красиви, „а 
в знак на благодарност към сестрите Тончо 
Улавия не пи цели 15 дни“; третото чудо се 
случва, когато дядо му го завежда в малко-
то съседно общинско градче – там Тончо се 
възхищава на новите градски постройки 
след последното голямо земетресение, но 
е доволен най-вече от кока-колата и пър-
жената риба.

И колективните чудеса от типа на: „А 
отнякъде отново се разнесе призрачният, 
тежък звън на незнайната камбана“ (финал 
на „Чудо на чудесата“). Разбира се чудото в 
разказите тук не е водещ детайл или образ, 
то по-скоро е елемент от един бекграунд, 
върху който са проектирани останалите 
герои и техните действия, за да ни внушат 
вкупом основното, че „Чудото с българина“ 
(ако използвам заглавието и посланието 
на книгата на Й. Пацов) се състои във въз-
раждането на Човещината. Без да бъде 
водещо, Чудото тук е и в езика  – мек по 
женски, понякога остър, но винаги ясен и 
богат, непретенциозен, нелитературен, не-
измислен, остроумен, забавен. Език, който 
възпитава и създава вкус, което никак не е 
за подценяване днес.

Разбирам, че е утопично да мислим, че 
Чудото на литературата ще ни спаси днес, 
четвърт век след последния крах на ця-
лостния ни живот. И книгата на Св. Андре-
ева не си е поставила такива високи цели 
пред уморения от историята (и историите) 
съвременен човек. Тя не ни кара дори да се 
борим, да се бунтуваме против неправдите 
на системата и живота. Опитва се единстве-
но да ни представи застиналата картина 
от един провинциален живот, който вече 
сме живели и е същият, но не съвсем. Да ни 
покаже колко сме толерантни и търпели-
ви, скромни, мили и отрудени, но и пълни 
с грешки, глупави понякога. Живи все още 
хора, в чиито очи понякога грее надежда-
та и които могат да плачат – от радост, а не 
само от мъка.

Владимир Шумелов

Йордан Хаджиев.  
По следите на думите. 

„Абагар“, В. Търново, 2016

Тази книга завършва с едно цитатче: „Да 
му се забрани да пише и печата!“. Изрекъл 
го е или го е написал Методи Владимиров, 
секретар на ОК на БКП в Габрово през да-
лечната 1974 г.

Започвам отзад напред, защото това 
е документално-споменна книга, където 
действието се търкаля сякаш ту назад, ту 
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напред, а понякога и настрани. В повество-
ванието е пълно с имена на действителни 
хора – писатели, политици и деятели, праз-
нодумци и богохулници, пияници, мъдреци 
и глупаци.

Роденият в Бяла Черква, но живеещ в 
Габрово писател, е хуморист по призвание 
и юрист по образование. Може би това по-
следното му е подсказало да си „застрахо-
ва“ книгата, като я обяви за „роман“. Защо 
ли? Защото знае старият юрист, че като я 
кръсти „роман“, ще си развърже ръцете и 
ще пише каквото и както си иска! За книгата 
на Йордан Хаджиев 
трябва непременно 
да се каже, че това е 
стойностна, ориги-
нална книга, която 
притежава достойн-
ствата на хумора, 
иронията и самоиро-
нията; все достиже-
ния на изтънчената, 
на интелигентната, 
на талантливата лич-
ност. Ат. Далчев ня-
къде бе подхвърлил, 
че когато се изчерпят възможност-
ите на класическия сюжетно-фабу-
лен роман, ще дойде времето на 
фрагментарния, многопосочния 
ро ман, с елементи на документал-
ност и автобиографичност. Прав е 
бил поетът и както винаги – мъдър. 

Случките се редят една след 
друга, влизат една в друга и поня-
кога се суетят около личността на 
автора. И винаги се усмихват. А местата, по 
които бай Йордан ни води, са емблематич-
ни: старата чорбаджийска Къща на писа-
телите в Габрово, където се помещаваше 
редакцията на алманах „Зорница“, клубове 
на културните дейци, някогашното писа-
телското кафене на „Ангел Кънчев“ в София 
и, разбира се, селцето Боженци, с неговите 
мастити писатели, с кандидат-писателите, 
с графоманите и слагачите. Много са анек-
дотичните текстове в книгата; те съставят 
отделния, горния пласт на повествование-
то, рисуват личности и съдби, очертават 
характери, като така, от отделните пар-
ченца, се разкрива физиономията на едно 
време, през което нищоправенето беше 

норма на живот и съществуване. И още 
нещо, струва ми се – важно. Авторът не се 
изживява като като жертва или дисидент. 
Той е просто един несъгласен присмехул-
ник, който няма нужда от реабилитации. 
Той е човекът, който се смее и се прощава 
с миналото.

Без да се сбогува с него.

Велизар Велчев

Ружа Велчева. Нестинарка. 

„Фабер“, В. Търново, 2016

С тази стихосбирка Р. Велчева отбелязва 
своята 70-годишнина. Дори първоначално-
то ѝ именуване бе просто 70 (визиращо как-
то преходното време, така и броя на твор-
бите в книгата с избрани стихове). Мисля, 
че „Нестинарка“ е подходящото заглавие за 

стихосбирката, събрала из-
брани произведения от пре-
дишните ѝ книги. А връзката 
ѝ с нестинарството  – този 
древен езически култ, свър-
зан донякъде с мистиката и с 
онова, което остава невиди-
мо за човешките сетива, е и 
съвсем естествена при Ружа, 
чийто прадядо по майчина 
линия е от един от Стран-
джанските нестинарски цен-
трове, с. Кости. Метафората с 
нестинарите, играещи върху 

жарава в транс, пронизва стихосбирката, 
свързва стиховете и им придава дълбочи-
на. Както повечето антологични книги, и 
тази е разнопосочна откъм теми, идеи, об-
рази, още повече, че стихотворенията не са 
отделени в цикли: тук ще намерим призна-
телността към рода, отечеството и родното 
място („Малка балада за баща ми“, „Призна-
ние“, „Гложенският манастир“), към българ-
ските творци („Закъснял реквием“, „На Ни-
колай Колев“); морето, с което неразривно 
е свързана поетесата (виждаме ясно очер-
тана цяла стихотворна група от „морската“ 
книга на Ружа „Вън от рая“), този блян по 
юга и слънцето, който се слива с един друг 
водещ мотив в стихосбирката  – любовта 
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(особено видима в заглавия като „Епитафия 
за една любов“, „Любов“, „Устните ти…“, „До-
косване“, „Серенада“, „Няма те“, „Ревност“, 
„Годеница“, „Слънчева любов“, „Романс за 
сребърната луна“, „Защото те обичам“), тук 
е и любимата ѝ Латинска Америка чрез „По-
летът на кондора“ („Песента на кондора“, 
„Любов по време на холера“, „Боливийска 
балада за Че Гевара“, „Балада“, „Златната 
градина на Куско“, „Любовен танц“, „Този 
странник вятърът“), а екзотиката и пре-
клонението пред природата и героизма 
на революционерите кореспондират със 
социално ангажираните ѝ стихове (от кни-
гата ѝ „Не отвръщай лице, Господи“: „Меню 
за бездомници“, „Битие  – 2009“, „Селските 
гробища“, „Псалм“, „Болка“, „Карма“); разби-
ра се, тази острорефлексивна към социу-
ма лирика се появи след завръщането на 
Ружа от Америка след началото от светов-
ната финансова криза, след няколко нейни 
знакови книги с поезия и проза (една от 
които антологийната „Пустинята на време-
то“), книги, които са белязали и настоящата 
„Нестинарка“ с различните творчески тър-
сения на Ружа Велчева през годините – от 
екзистенциалната, през носталгично-спо-
менната проблематика, до приближаване-
то и приобщаването към християнството 
не толкова като религиозност, колкото като 
търсене на смирението и вярата, прозре-
нието: „И само Бог / да бъде твоят съдник!...“

Поезия с изчистена форма, директност 
на изказа, недоизказаност, бягаща от иг-
ривото метафорично въображение, което 
обаче присъства като асоциативно докос-
ване до спомените за минали „белези“ от 
живота, но най-вече заровени в настояще-
то, задаващи реторични въпроси. Стихове 
без злоба, но импулсивни. Ето такива:

Сезоните оставяха следи
по тялото – душата пощадиха.
Танцувам още, с огнени коси –
за глътка лудост болката смених.
         („Нестинарка“)

Както пише в предговорните си думи 
големият писател маринист и духовен гуру 
на Ружа Н. Радев: „Нейното вдъхновение е 
импулсивно, но изстрадано и чрез страда-

Иван Сухиванов. Нямо кино. 

„Либра Скорп“, Бургас, 20161

Стихосбирк ата 
„Нямо кино“ на Иван 
Сухиванов се изда-
ва със съдействието 
на Община Бургас, 
което означава, че е 
спечелила финанси-
ране по Програмата 
за издаване на книги 
от бургаски автори 
за 2015  г. В анотацията на комисията е от-
белязано, че това е „концептуална стихо-
сбирка“, че „стихотворенията са пределно 
изчистени, което говори за зрялост“. Едно 
наблюдение – след книжния дебют на Иван 
Сухиванов през 2000  г. със стихосбирка-
та „Лакуни“ („Пегас“ от бургаския преглед 
през 2000  г., награда „Никулден“ от 2000  г. 
и „награда „Светлоструй“ от 2001 г.) вижда-
ме едно сгъстено книгоиздаване особено 
след 2009 г., в което се редуват обикновено 
разкази и стихове, като изключим критиче-
ската му книга „Ходове на въображението“ 
от 2009 г. Сам по себе си знам колко това е 
ангажиращ и донякъде изнервящ процес, 
чиято припряност може да има обяснение 
например във факта, че авторът дебютира 
сравнително късно, вече натрупал серио-
зен литературен опит и награди зад себе си.

Споменах специално „Лакуни“, защото 
тя задава (или по-скоро продължава) не-
говата специфична поетика, независимо 
дали се отнася за прозата му, или за пое-
зията: както отбелязва Мира Душкова за 
първите му две книги  – „Лакуни“ и „Къси 
истории“ (2005), те са „стегнати и компре-

1 „Нямо кино“ на Иван Сухиванов полу-
чи националната награда „Христо Фотев“ за 
2016 г.

нието става промислено“. Толкова вярно. Н. 
Радев си отиде от този свят преди два месе-
ца и не успя да види ръкописа като книжно 
тяло.

Владимир Шумелов
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сирани“, словото (и заглавията) му се от-
личават с „енигматичност и краткост“, та 
дори опират до реквизита на диаболизма, а 
Юлиан Жилиев (за „Кратки истории“) гово-
ри за една „тревожна поетика“.

Преди да се спра накратко на тази по-
етика, ще обърна внимание на структура-
та на книгата. Тя се състои от два дяла без 
заглавие (ролята на такова тук изпълня-
ва фотоколажа)  – на първия един актьор 
(Чап лин?) стои с гръб към нас и наблюда-
ва огромен часовник; на втория – самотен 
човек седи отново с гръб към нас на камък 
в морето и наблюдава ято птици в дале-
чината. Първият дял обединява 47 кратки 
стихотворения, а вторият – 16. И първото, 
което ми идва наум, е една стихосбирка на 
Десислава Неделчева от 2012  г.  – „Източ-
но време“, за която писах преди време. И 
асоциацията с филми на Вим Вендерс. Тук 
асоциацията е подобна, но с т. нар. „нямо 
кино“, т. е. с началото на киното, с неговата 
зора, когато пионерите в жанра опитва-
ха различни техники като изразни сред-
ства  – монтажа най-общо, близкия план, 
разкадровка, паралелен монтаж, асоциа-
тивен монтаж, трикове с обратна снимка... 
„Нямото кино“ (определението за кинема-
тографа), да не забравяме, е начален етап, 
при който ранното кино къса връзките си 
с театралните традиции на Мелиес (гово-
рим за Брайтънската школа); по-късно то 
се превръща в масово развлечение, индус-
трия... В този смисъл поезията на Сухива-
нов също къса връзки с литературната тра-
диция и, разбира се, подобни асоциации 
и паралели са далечни и твърде измамни, 
но все пак общото при този тип поетика е 
пределната чистота/изчистеност на стихо-
творенията, лапидарност, почти пълното 
редуциране на умозрителността, измам-
ната простота и прозрачност, отричане на 
сюжетите и предчувствието за края, като 
отчетем все пак различната гледна точка в 
тези поезии  – женската и мъжката. Иначе 
това са доста различни автори с различна 
степен на конципираност на техните книги. 
Както и неговата поезия, и тази на Йордан 
Ефтимов (ако спомена предтечата от Аме-
рика е. е. къмингз, обаче, минимализмът 
от 50-те години на миналия век, техните 
словесни експерименти биха се оказали 

твърде конвенционални), превъртат един 
минимализъм, който в случая се опитва да 
бъде функционален.

Книгата е с великолепното заглавие 
„Нямо кино“, но тук няма да видим нищо от 
неговата история до средата на 20-те годи-
ни на миналия век. Това е само метафора 
и нищо друго. Като в онази песен на Лили 
Иванова „Нямо кино“, в която двамата влю-
бени гледат нещо подобно, но след време 
не остава нищо от тази любов, само няка-
къв спомен, подхранван от песента (мело-
дията), която обикновено съпровожда ня-
мото кино. Любовта е няма (безсловесна), 
но и с времето изчезва, затова понякога се 
налага да я реставрираме посредством зна-
ци, символи. Поезията на Сухиванов е също 
реставрация – на спомени, гледки и пейза-
жи, герои със смътно минало, на отделни 
мигновения, след която „притваряш очи / 
уверен / че не съществуваш“ („мотел, ня-
къде в Америка“) – като в лента на Вендерс. 
Това е екзистенциална поезия, в която кар-
тините и състоянията са леко щриховани и 
привидно статични, в състояние на разпад, 
руини и деструкция, а времето е спряло в 
метафизичен унес; поезия не на налично-
сти, а на липси. Авторът не коментира, не 
внушава, а полага по кинематографичен 
начин елемент след елемент върху един 
пъзел, който бихме разчели след време, 
след като отново и отново четем тези крат-
костишия. И ако „лакуни“ беше ключовата 
дума-метафора на първата му стихосбир-
ка, тук витаят седименти, прашинки, сенки, 
цветове, светкавици, отражения, амфори, 
Исус, пусти улици, фьон, обвити в „серпан-
тини от думи“, на които „страхът променя 
значенията“. Стихове, родени от един сво-
еобразен солипсизъм, в който епистемо-
логически и Америка, и Атлантида, целият 
свят и нашите спомени и гледки са плод на 
авторовото въображение и са само в него-
вото съзнание („истинският свят е та-
туиран / отвътре / на клепача“).

Стихосбирката започва с едно стихо-
творение, което намирам леко редуцирано 
като първо и в предишната „Томи. Нощна 
смяна“ (2014); но и други – „мотел, някъде 
в Америка“, „йероглиф“, „еднодневка“, „кап-
чица смола“, „най-хубавата рокля, Мери“... 
Убеден съм, че това редактирано редупли-
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Лилия Христова. Ориса ме Алиса. 

Изд. на „Бургаска писателска 
общност“, Бургас, 20161

Първата самосто-
ятелна стихосбирка 
на Лилия Христова 
със заглавие „Ориса 
ме Алиса“ несъм-
нено отвежда към 
приказната история 
„Алиса в Страната 
на чудесата“ на Луис 
Карол и нейното 
продължение „Алиса 
в Огледалния свят“. 
Но все пак тя не е 
тяхна реплика. По-скоро провокативност-
та и литературния нонсенс, характерен за 
английската традиция (вж. лимъриците и 
под.), играят ролята на генератор, извор 
на идеи и образи, които допълват поети-
ческите образи на българката и създават 
един паралелен свят (който тя определя 
като „сънувана реалност“), свят, в който 
интелектуалното и сензитивното са доста-
тъчно добре дозирани, за да предизвикват 
емпатия. Тази поезия ползва „модела“ на 
„Алиса…“, Алиса е скритият протагонист на 
поетесата, те двете са нормалните/реални-
те хора, поставени в нелогични/нереални/
приказни ситуации и по женски нелогично 
се опитват да извлекат вечната и приложи-
ма луда мъдрост на света, дори ако трябва 
да докарат света и населяващите го до аб-
сурд, за да го обяснят логично, като му при-
дадат някаква форма.

За Лилия Христова обръщането към 
детския персонаж Алиса не е случайно: 
тя е от романтичния Несебър, детството ѝ 

1 Книгата получи наградата Плакет „Христо 
Фотев“ на Годишния литературен преглед на Об-
щина Бургас за 2016 г.

преминава там, тя е учителка, учи децата 
да обичат поезия, сама опитва да съхрани 
детското у себе си, да приеме по детски 
света, вълнуващо неизвестен, опростен, 
бистър и позитивен. Поезията ѝ е чувстве-
но вживяване в детското световъзприятие, 
потъване в света на илюзиите и сънищата, 
но в същото време реалността пробожда 
тъканта на стихове, в които покрай многото 
интересни образи и метафори просветва и 
този – пирамидата на Маслоу (да уточним: 
през 1943  г. американският психолог Ей-
брахам Маслоу представя една йерархич-
на система на потребностите на човека, 
изразена чрез пирамидална диаграма с ня-
колко нива – в основата са физиологичните 
потребности и нужди, а на върха – духовни-
те – самоусъвършенстването и себереали-
зацията). Основно сензитивна, тази поезия 
демонстрира добра асоциативна игра с об-
рази и метафори, дори бихме настоявали за 
известна ризоматичност; така, както в „Али-
са…“, и тук са преплетени сложно образи и 
смисли от реалността и автобиографията 
на поетесата с подобни на тези от произ-
ведението на Л. Карол. Появяват се образи 
като картите за игра, шахът, огледалото (от 
„Алиса…“, но и от „Снежанка“), шапкаря, ча-
совника (който е обсебил и първа корица 
на книгата, колкото и банално-щампово да 
изглежда), но и пантофките от „Пепеляшка“, 
орисницата/магьосницата от „Златното мо-
миче“, Грозното патенце, та дори „Вишнева 
градина“, „Три сестри“ и „Вуйчо Ваньо“ на 
Чехов. Появява се и детството като карти-
на-спомен за оня някогашен Несебър, къ-
дето „Слънцето се стича / по керемидите 
/ и търси мирис / на смокиня и чироз. / Ти 
шиеш кукли, / аз пиша стихове… / Морето, 
небето / пак се сливат в очите ти.“ 

Ще отбележим, че писането за детето-
в-мен, отдавна се е тривиализирало и кли-
ширало (жанрово, формално, дори и като 
избор на заглавия) и този ментален калъп 
е белязал както поети, така и редактори. Л. 
Христова е успяла да се измъкне от него. 
Не че не са останали следи от сантимент и 
отделни несполуки във формата, но пове-
чето от поетическите образи и картини са 
изобразени като плод на някакви усещания 
и чувства, а не просто са назовани, номи-
нирани. Взирането в личния свят е особено 

циране на идеи от предишни книги само 
уплътнява общата фактура на книгите му и 
ги доразвива в нови посоки.

Владимир Шумелов
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сполучливо в стихотворения като „Искам 
да съм тиха планина…“, „С кръстче като 
неграмотен…“, „Делник…“, „В нощта…“, „Бях 
оглушително изречение…“, „Надеждата ме 
напусна…“, „Огледалце, огледалце…“. Раз-
бира се, в тази поезия на родения на бре-
га на морето, в едно от най-романтичните 
български морски кътчета, несъмнено мо-
рето e важна фигура (да напомним, че през 
м. юли 2016  г. Л. Христова спечели Втора 
награда в поетичния конкурс „От заник 
слънце озарени“, посветен на П. К. Яворов в 
Поморие). Нейното море е носталгия и спо-
мен, завръщане към родното и близките, 
но и позив за саморазкриване и близост:

…
Огледалце, огледалце, 
покажи ме!
Нека корабите, 
пожелали да останат, 
видят истинския пристан. 

Мисля, че това е една монолитна сти-
хосбирка, наистина „орисана“ от момичето 
Алиса. Орисана да бъдеш дете. Ето така: 

* * *
Ориса ме Алиса
в отражение на път
да виждам чудеса.
Раста,
смалявам се –
търся
ключе на дъното на кладенец.

Невероятното 
ме пълни
с цветове.

Една копнежна книга за изгубения в 
лабиринтите на времето, „в тунелите на па-
метта“ човек, който открива себе си и света 
наново в своето детство, открива чудото 
да си жив, пътя към надеждата и щастието, 
ражда се повторно:

* * *
Бях се изгубила. Днес
се връщам в сина си –
в детството
на света.

Владимир Шумелов

Петър Бакърджиев. На края  
на света, в края на времето. 

„2 М“, Стара Загора, 2016

Запознанството 
ми с Петър Бакър-
джиев датира от ок-
томври 2011 г., ко гато 
заедно с М. Георгиев 
четохме док лади за 
литературната про-
дукция в Стара Заго-
ра – той за поезията, 
аз за прозата. В раз-
дела нехудожестве-
на литература (нонфикшън) отбелязах 
пътеписната му книга „Д-р Ливингстън, 
предполагам“ и несъмнено изданието 
можеше да получи награда, но прегледът 
нямаше конкурсен характер. Това беше 
петият и, както твърди авторът, последен 
пътепис за неговите трансконтинентални 
пътешествия. Той излиза през 2008 г. след 
публикуваните вече „Двайсет хиляди левги 
без вода“ (2003), „Рикша под дъжда“ (2004), 
„Върху змийската кожа на пътя лежа“ (2005) 
и „Хуракан“ (2007). В него Бакърджиев оп-
исваше Африка. Тръгвайки от Истанбул, 
авторът и компания от шест души, основно 
българи, преминава през онези територии 
от Източна Африка, познати ни толкова до-
бре от „Зелените хълмове...“ и останалите 
„африкански“ произведения на Хемингуей. 
В тази книга забелязах това, което присъст-
ва и в останалите му пътеписни (но не само) 
книги: романтика, неподражаем хумор и 
ирония (самоирония) и, на първо място, 
умение да води разказ, изпълнен с емпа-
тия. Българинът не е „самодоволният“ его-
ист Хемингуей, който прави едномерен ав-
топортрет. Освен сладкодумието, може би 
една от ценностите на неговите пътеписи е 
езикът – някаква 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. Интересно тогава ми се 
видя, че Бакърджиев развива прозаичната 
форма пътепис в роман (да го наречем пъ-
теписно-документален, тип сървайвър, или 
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някъкв вид травелогия, но текстът се чете 
на един дъх, като наистина една добра бе-
летристика).

„На края на света, в края на времето“ 
е пътепис за второто пътуване на Петър 
Бакърджиев по дестинацията България  – 
Южна Америка, където не е ходил от десет 
години (първият му пътепис „Двайсет хи-
ляди левги без вода“ от 2003 г. разказва за 
това пътешествие). Второ, крастата, наре-
чена скитане/пътуване в непознатото, как-
то и писането (в случая на пътеписи), е не-
лечима, та затова и авторът нарушава обе-
щанието си, че „африканското“ му пътуване 
и книга ще бъдат последни. Трето  – моти-
вите: писателят-пътешественик се завръща 
в България и в Епилог-а си размишлява как 
трудно е да обхванеш в главата си два месе-
ца и половина из чуждите екзотични земи 
(срещу далеч по-скромното пътуване в 
Южна Америка първия път); струва ли си да 
скиташ и да прахосваш пари и време?; раж-
да ли се пътешественикът, или се отглежда 
като такъв? (по-скоро второто, и четенето 
на книги е в основата, пък знаеш ли?); и 
просветлението: „Пътешествието  – не екс-
курзията, не командировката, не летува-
нето на Малдивите, а Пъ-те-шест-ви-е-то е 
всъщност умален модел на самия Живот! 
На това вълнуващо пътешествие-приклю-
чение между раждането и смъртта, за кое-
то сме изтеглили някъде печеливш билет… 
[…] Пътешествието си е отделен Живот в 
Живота.“

За пътеписната книга. Тя е в стария, нес-
тандартен формат 70X100/2 от предишните 
му травелогии и други книги, визуализи-
рана не със снимки, а с авторски рисунки, 
които издават и несъмнен художнически 
талант. Структурата ѝ включва Пролог „И 
собственият ти дъх“, Част първа „На 
края на света“, Част Втора „На края на 
времето“ и Епилог, от който разбираме, че 
книгата е писана в периода октомври – де-
кември 2012 г. и включва маршрута: Буенос 
Айрес – Ушуайа – Сантяго – Ла Пас – Ареки-
па – Кито – Богота – Картахена – Панама – 
Летисия  – Манаос  – Каракас (т. е. от юг на 
север към екватора и отвъд него). Естестве-
но и завръщането в родината през Рим (в 
Епилог-а).

За да пътешестваш, преди всичко друго 
трябва да си романтик, и точно това нами-
раме като основание за тази и други подоб-
ни книги на Бакърджиев. В случая авторът 
ни въвежда в книгата с думите за „сапуне-
ните балончета“, подир които бягат деца-
та. Сполучливо намерена метафора (троп, 
който Исак Паси определяше като „сред-
ство за опознаване на непознатото“), която 
изразително ни внушава красотата на ми-
молетното, отразения в него свят, разоча-
рованието, но и романтичното упорство на 
непрактичните, вътърничави и неприспо-
собими хора, дистанцията между детския 
свят и света на възрастните, но и вярата, че 
този „въздух под налягане“ е все пак изпъл-
нен с нашия дъх и благодарение на него 
„сапунените балончета“ летят нагоре, летят 
до края на света, до края на времето. 

Първата част („На края на света“) е със-
тавена от дванадесет глави, в които „вели-
колепната седморка“ българи странстват 
от Буенос Айрес и Монтевидео (Арженти-
на) до Патагония (аржентинска и чилийска) 
на юг, на север до Боливия (Ла Пас, Тиахуа-
нако); тук са вулканът Ликанкабур, солена-
та пустиня Салар де Уюни, глетчера Перито 
Морено и куп още чудесии. Втората („В края 
на времето“) започва от езерото Титикака и 
Перу (тук са инките и прединките  – всич-
ко от южната до северната част на Перу, а 
там определено има изумителни неща за 
гледане); следва Еквадор (Кито), Колумбия 
(Боготá – с ударение на А, където е музеят 
на златото и галерията на Ф. Ботеро, прис-
танищният град Картахена; Карибско море 
(и посещението на островче, естествено), 
Панама (естествено с Канала), Бразилска 
Амазония (с корабче, разбира се), та до 
Венецуела (пропускам водопада Санто Ан-
хел, както и много други изненади на Южна 
Америка, които втрещяват цивилизования 
европеец). Финалът е на летището в Кара-
кас, откъдето, както споменахме, българи-
те излитат за България през Рим... 

Какво още. Трябва да се прочете тази 
книга. Разбира се, не е зле и да се види 
Южна Америка на място, но има толкова 
сайтове за пътешествия и пътеписи, визу-
ализирани великолепно. Пък и ще спес-
тим пари. А, както споменава авторът, за 
да стъпиш на „края на света“ (така пише 
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на табелата край Ушуайя в Огнена земя) и 
да посрещнеш „края на времето“ (който 
според ацтекския календар трябваше да 
настъпи на 21 декември 2012 г., но сега със 
сигурност знаем, че той се отложи) е дос-
татъчно да бъдеш романтик (каквото и да 
значи това), който „се е изхитрил да удъл-
жи живота си десет пъти“; да съхраниш не 
само детското си любопитство към живота 
и хората, към непознатото и пътешествие-
то, но и да съумееш „да запазиш паметта си 
за него“... Като писател Петър Бакърджиев 
се е справил с тази задача. Той пише умно, 
непретенциозно, с ирония и самоирония, и 
главното – с хумор и мисъл умее да те във-
лече в неговия свят, който ти идентифици-
раш като свой. 

Владимир Шумелов

За Шумен II – Антология проза. 

„Пергамент“, С., 2016

След излязлата 
през 2013  г. анто-
логия „За Шумен“ 
(поезия), това е 
втори по ред сбор-
ник, този път с 
прозаични творби. 
Някои от имената 
в първата книж-
ка ще намерим и 
във втората – Вла-
дислав Христов, 
Тони Теллалов, 
Йорданка Белева, 
Ралица Красимирова, Антоний Петров. Ос-
вен тях, в сборника с проза участват Стан-
чо Пенчев, Петър Чухов, Веселин Касчи-
ев, Николай Петков, Марияна Костова, 
Генади Бакалов, Пресиян Пенчев. Двете 
издания, както и доста други книги на 
автори от Шумен, излизат от печат с под-
крепата на Общински фонд „Култура“ на 
Община Шумен. Редактор на „За Шумен II“ 
е Антоний Петров, снимка на корицата – 
Владислав Христов, художник на корица-
та – Иво Рафаилов.

Това е едно стилно томче, чиято цел е 
да презентира различни белетристични 
почерци и техники на съвременни бъл-
гарски автори, по един или друг начин 
свързани с Шумен, с текстове, писани в 
последните години. В този смисъл анто-
логията е репрезентативен опит за про-
блематизиране на литературните отно-
шения и връзки: център – провинция, на-
ционално – регионално – глобално, при-
лики/разлики в прозаическите почерци, 
техники и стратегии, като на такава база 
да се запитаме: можем ли да говорим в 
крайна сметка за някаква литературна 
общност.

Антологията дава индиректен отговор 
на тези и други въпроси, както опитват да 
го правят подобни антологични представя-
ния в страната, а и излизащи зад граница 
годишници и други сборници с художест-
вена литература. Еклектиката, произхож-
даща неизменно от селекцията на имена на 
различни автори – като възраст, творчески 
нагласи и под., не е толкова важна, защото е 
производна от подобен тип антологии. По-
важното е, че опираме до обичайното про-
тивопоставяне на противниците и привър-
жениците на антологията (-ите), на антоло-
гийното мислене. Разбира се, Далчевото 
„Трябва да призная, не обичам антологии-
те, както не обичам и общите художествени 
изложби“. („Фрагменти“ (БП, С., 1967) има 
основание, но литературоведски нещата 
не стоят така. Освен това част от „противни-
ците“ на антологийното са и невключените 
по различни причини в сборниците, или 
пък съдещи (порицаващи) съставителите 
за своеволното, без тяхно съгласие включ-
ване на техни текстове в изданията. Както и 
да е. Между многобройните „да“ за антоло-
гийното, можем за изтъкнем и това, че до-
брите антологии (тези „малки литератури“, 
„микролитератури“, „литератури в литера-
турата“) имат и определена „филтрираща“ 
роля, служат за „огледала“, корективи и 
оценители на текстове в даден, синхронен 
момент. И под.

Поредната българска антология е в 
литературната форма проза (предимно в 
кратките жанрове), регионална (но не съв-
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сем) и много добра. Непретенциозна, но с 
отлична селекция, което сигурно се дължи 
на редактора Антоний Петров. Критичен и 
креативен млад творец, който познаваме 
от книгите му изключително като поет но-
ватор (каквото и да значи това), участник 
в журита, различни литературни инстала-
ции, пърформанси и акции. Естествено е в 
случая подреждането на една по-нетради-
ционна антология, при която конфликтът 
крайни „радикали“ и безнадеждни „тради-
ционалисти“ да е нерелевантен (което, ма-
кар и малко, е положително), а засилването 
на персоналистичния уклон в литература-
та и културата (когато текстът рядко взема 
преднина пред името) – да е отрицателно 
донякъде. Както е казано: по имената ще 
ги познаете. В случая това не е така – тек-
стовете на авторите, предимно от младото 
и средно поколение, повече или по-малко 
познати на широката аудитория, изненад-
ват приятно, защото са лакмус на новите 
тенденции и нагласи в българската проза, 
разширяват литературния хоризонт в по-
лето на езика и се опитват да разбиват вече 
познати стереотипи.

Владимир Шумелов

Антонин Горчев.  
Стъпки по водата. 

„Фабер“, В. Търново, 2017

Шестата лириче-
ска книга на шумен-
ския поет Антонин 
Горчев излезе в на-
чалото на 2017 г., ко-
гато навърши своята 
65-годишнина. Той 
е известен на бъл-
гарската културна 
общественост и като 
автор на текста на 
химна на Шумен „От 
тука започва Бълга-
рия“, като политик от десницата и общест-
веник, журналист, от дълги години пред-
седател на Дружеството на писателите в 
Шумен.

Новият лирически сборник обединя-
ва 34 стихотворения, които са селекция 
от най-доброто, писано през годините, и в 
този смисъл е репрезентативна за цялост-
ното творчество на поета, като акцентът 
все пак е върху последните години. Книга-
та, както и последната му антология „Бести-
арии“ (2012), ни позволява да видим етапи 
от развитието на авторовата поетика.

Във великолепното заглавие „Стъпки 
по водата“  – стихотворението, с което се 
открива сборника, намираме два смислови 
пласта: единият, библейският, свързаният 
със сакралното минало, за чудото на хо-
дещия по водата Иисус, и другият – обър-
нат към настоящето, към днешния ден и 
неговата сурова реалност  – за изгубеният 
смисъл на живота, за изгубените вяра, на-
дежда и любов и мечтите ни. Защото, когато 
се обърнем след години назад и направим 
рекапитулация за проживяното, какво ще 
видим: „Вместо райски градини – сух прах / 
под огромното светло небе / мойте стъпки 
зад мен не видях“.

Известни са редица хипотези за това, 
че водата може да пази спомени, че има 
памет за нещата, които са минали през нея, 
и ако тях можем да приемем за нонсенс, 
едва ли можем да кажем подобно нещо за 
художествените книги  – в проза („Споме-
ни за вода. Dm“ на Иван Станков) и поезия 
(„Стъпки по водата“ на Антонин Горчев, 
„Висока вода“ на Бина Калс, „По водата ли 
писах“ на Владимир Стоянов). За авторите 
водата е катализатор на спомени от мина-
лото, но и рефлексия на настоящето, обър-
ната към бъдещето; водата е онзи огромен 
знак, символ (пълен с философски и екзис-
тенциален заряд), през който се провижда 
животът такъв, какъвто сме го изживели. 
Това е малко тъжна книга, и вероятно по-
добно настроение е свързано с негативни 
автобиографични моменти от последните 
години, но тя не е в никакъв случай безу-
тешна и отричаща живота, напротив, в нея 
личи усилието на лирическия герой да 
надмогне трагедията, да намери себе си и 
да продължи да живее достойно с/между 
хората, като остави някаква „стъпка“ след 
себе си. Една поезия, изваяна внимателно, 
в класическа форма, без излишна патетика 
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Светозар Любомиров.  
Забранено за неделинци. 

Неделино, 2016

„Забранено за не-
делинци“ на Свето-
зар Любомиров е 
поредната му кни-
га след „Родопите, 
човекът и песента“ 
(2001), „Извън пле-
на на музата“ (2004), 
„Диманово [родното 
му село] – разбудена-
та памет“ (2007), „Не-
делинският двуглас“ 
(2008), „Укутени ла-
фове“ (2011), „100 години светско училище 
в Неделино“ (2013). С нея той разкрива 
готовността си да се ангажира не само об-
разователно-методически или краеведско-

и социални послания. Обърната към еже-
дневните неща, с които се сблъскваме, с 
внимание към незабележимите на пръв по-
глед дребни детайли, към живата и нежива 
природа, но и към приятелите, колегите и 
любимите хора, семейството, топлината 
в човешките отношения, звучаща ту като 
„молитва“, ту като „прозрение“, „сън“ или 
„мечта“. Лирика, в която и „тишината“ може 
да „свети“.

Поезията на Антонин Горчев не е аб-
страктна и метафизична и тя не се опит-
ва да назове неназовимото, тя не е чисто 
християнска, въпреки някои образи и ин-
венции в тази посока; тя е откровено из-
поведна, диалогична, пределно опростена 
формално, носеща белезите на отворена 
поетика, пред която хоризонтът е видим, 
но недостижим... Стихове, които не са бун-
тарски насочени против конвенцията, но 
пълни с вдъхновения и романтика, с голя-
ма обич към красотата на езика. Все неща, 
които ги правят приемствени с традицията 
и духа на една отминала епоха, която поне 
в Шумен свързваме с имената на Иван Пей-
чев и Ганчо Мошков, например. Но не само.

Владимир Шумелов

изследователски, но и художествено-твор-
чески с проблемите на своето време и по-
конкретно на хората, които обитават света 
като място със сходни социални, езикови и 
културологични особености, формиращи и 
общи техни народопсихологически черти. 
Писателят заема отстранено наблюдаваща 
позиция спрямо явлението „днешния неде-
линец“, но без да морализаторства излиш-
но, без да критикува недостатъците в нра-
вите и поведението на човека, поставен в 
условия на една независеща от него реал-
ност, сама по себе си запазила и умножила 
социалните язви, открили се по време на 
болезнените за колективното съзнание 
преходни исторически процеси.

На пръв поглед съдържанието на кни-
гата е ориентирано към региона на град 
Неделино, Смолянско. За това свидетелст-
ват опитите за историческо, географско и 
етногенетично локализиране на недели-
неца сред другите. За удостоверяването на 
принадлежността му към съответната ре-
гионална общност огромна роля има и де-
тайлното пресъздаване на „местния“ език, 
мислен не само като лексикален фонд, но 
и като цялостно проявление на индивида в 
процеса на комуникация  – ментални и те-
лесни жестове, умения за влизане и излиза-
не от комуникативна ситуация, изработва-
не на специфични способности за компен-
сиране на прекъснато или невъзможно об-
щуване със застрашаващото го различие. 
Ето защо книгата не е краеведски трактат, 
нито е учебно-помощно изследване за на-
личните специфики на региона. В „Забра-
нено за неделинци“ човекът не е обект на 
изследване, той е преживяващ реалността 
субект, посредством проверените през 
времето колективни механизми за усвоя-
ване на новото чрез адаптирането му към 
познати материални реалии. Неделинецът 
обитава свят, в който отношенията между 
него и социалната система (образовател-
на, здравна, политическа), или между него 
и собствената му слаба човешка природа, 
са нормализирани до степен на пределна 
овладяност и контрол. Ето защо глави като 
„Държавата“, „Комитетът“, „Съдът“, „Кметът и 
общинския съвет“ или „Съседът“ ни разкри-
ват позиция към институционализираните 
форми на държавността, при която няма 
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Борис Китанов. Монолог  
на един самотен махмурлия  
(sine Ira et Studio). 

ИА „Аб“, С., 2016

Името на автора 
на книгата „Монолог 
на един самотен мах-
мурлия“ се свързва 
преди всичко с те-
левизията. Борис 
Ки танов е изкуство-
вед по образование 
(завършва история 
на изкуствата в Кар-
ловия университет в 
Прага), но работи в 
БНТ като репортер, 
наблюдател, редактор, зам.-главен редак-
тор на гл. редакция „ЛИК“, редовно участва 
в основните програми за култура по БНТ – 
„ЛИК“, „Студио „М“ „ и „Всяка неделя“. Автор 
е на много филми за български и чужди ху-
дожници и изложби.

„Монолог на един самотен махмурлия“ 
трудно може да бъде определена жанрово. 
Самият автор чувства тази неопределе-
ност, но не се стреми да я разсее. Китанов 
не иска да пише роман, а и споделя, че не 
би се справил: „Разсъждавайки върху това, 
което не мога, трябва да призная, че ро-
ман също не мога да напиша. И по-добре, 
защото доколкото се познавам, в него не-
прекъснато ще съм главният герой... Прос-
то скучно“. Автобиография също не е. („Ав-
тобиографията, според мен, е непоносима 
досада.“) Китанов предпочита да нарече 
книгата си „несмел опит за леки щрихи по 
пътя, по който вървях... интерпретация, 
без констатация...“ Макар да споделя, че 
не е водил дневник, поради липса на вре-
ме, може би нуждата от тази форма на се-
бевглеждане и себеизразяване е зреела в 
душата му през годините и в крайна сметка 
е намерила израз в „Монолог на един само-
тен махмурлия“. Така четем книгата  – като 
дневник, но със задна дата. Спомняйки 
преживяното през годините, Китанов ни го 
споделя, като същевременно размисля над 
него („интерпретация, без констатация“). 
Но и констатации има много – за миналото, 
за съвремието, за личността, за живота. 

Писането за автора е опит за надник-
ване отвъд Стената, неговата метафора за 
Истината и за истинното, стойностното в 
живота. Създаването на книгата е вечният 
стремеж на човека намери себе си, да оп-
редели себе си. Защото макар и на много 
места в „Монолог на един самотен мах-
мурлия“ да казва, че е открил себе си през 
годините, всъщност чрез книгата си той 
се стреми да извърви този път отново, да 
срещне, може би, някой друг свой Аз и да 
го сподели с читателите си.

Мария Димитрова-Спасова

Антони Стоилов.  
Възмездието ухае в мрака. 

Фабер“, В. Търново, 2016

Книгата „Възмездието ухае в мрака“ е 
първата художествена творба на Антони 
Стоилов. Авторът е професор от 2003  г. в 

да открием каквато и да било драма или 
страх от йерархизирани в система структу-
ри. Слабо доверчив към не-своето или към 
всичко онова, което самият той не е съз-
дал, човекът ще демонстрира огромната си 
вяра единствено в устоели през времето 
поведенчески модели. 

Авторът се отнася едновременно с ог-
ромно чувство за хумор, но и с известна 
доза тъга към категорично изразената пре-
даност към колективния стереотип пора-
ди знанието, че това е характерологичен 
не само регионален, но и национален, а и 
балкански синдром, който определя труд-
но постижимата истинска заедност в света. 
В този смисъл книгата на Св. Любомиров е 
особен „наръчник“ за нравите на неделине-
ца, едно художествено пътуване из прос-
транствата на различността, по време на 
което читателят би могъл да съ-преживее 
и добронамерената грижа на автора за из-
граждане на близости през универсалните 
категории на смеха и забравата.

Илияна Димитрова
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Югозападен университет „Неофит Рилски“ 
и заместник-ректор „Образователни дей-
ности“. Научните му интереси са в облас-
тта на съвременния български език и по-
конкретно в изследването на диалектните 
особености на българския език.

Книгата, обект на на-
стоящия текст, се състои 
от две части. Първата 
част носи името на цяла-
та книга  – „Възмездието 
ухае в мрака“, и жанро-
во може да се опреде-
ли като повест. Втората 
част – „Като прах във вя-
търа“, съдържа четири 
кратки разказа  – „Кино 
и скука с дама“, „Нестан-
дартно решение“, „Пре-
ображението“ и „Черни 
клони“.

Макар и жанрово различни, от-
делните творби от книгата на Анто-
ни Стоилов, имат общ тематичен и 
идеен заряд. Авторът им се интере-
сува от и третира в книгата си про-
блемите на съвременния свят и на 
човека в него  – моралната нищета 
на съвременния човек, стремящ се 
към кариера и печелене на пари, обезценя-
ването на човешкото, невъзможността за 
изграждане на трайни любовни отношения 
и произтичащата от всичко това неизбежна 
самота, на която е обречен човека.

Повестта „Възмездието ухае в мрака“ 
разказва трагикомичната любовна история 
на университетския преподавател доцент 
Стойков и доста по младата от него учи-
телка в детска градина – Цвета. Любовта на 
доцента – дълбока и искрена – е единстве-
ното нещо в живота му, което му носи спо-
койствие и утеха. В работата си се сблъсква 
с неграмотни студенти, абсолютно незаин-
тересувани от специалността си, с опити 
за корупция, с измами в кандидатстудент-
ските изпити. Покварата в затворения уни-
верситетски свят е повсеместна, обхванала 
е по-младите му колеги и ги е разболяла 
психически (Мишев). В тази среда доцент 
Стойков се опитва да запази моралните 
си принципи и дори да ги наложи. За съ-

жаление проблемите, засягащи универси-
тета, обхващат и останалите институции. 
В болницата, където попада заради сери-
озни здравословни проблеми, е свидетел 
отново на корупция и по-страшното  – на 
пълна липса на човешко съчувствие и гри-

жа. Езикът на героите е едновременно 
вулгарно-циничен и инфантилизиран. 
Дори Стойков изпада в инфантилния 
дискурс, говорейки със своята люби-
ма. Езикът им не е автентичния език 
на любовта, а някаква имитация и де-
монстрация на нежност и привърза-
ност. Фалшът в любовното говорене се 
превръща във фалш в отношенията. В 

крайна сметка се оказва, че 
любимата на доцент Стой-
ков дълго време го е мамила 
с друг и в крайна сметка го 
изоставя. Излъганият в чув-
ствата си Стойков планира 
и осъществява отмъщение 
(възмездие), но и то се оказ-
ва неистинско, защото се ре-
ализира само в сънищата и 
фантазиите му.

Мария Димитрова-Спасова

Владимир Стоянов, Христо 
Христов. По-високо от слънцето. 

„Фабер“, В. Търново, 2016

Три форми на изкуството се обединя-
ват в едно в книгата „По-високо от сънце-
то“ на Владимир Стоянов и Христо Хри-
стов  – скулптура, стихотворения и песни. 
Скулптурите на Хр. Христов разгръщат 
всички проекции и измерения на мечтите 
и тяхното съхранение, независимо от всич-
ко, независимо от обстоятелствата. Това 
е смисълът на човешкия път, смисълът на 
усилията, най-ценното предизвикателство 
на човека, за да бъде себе си и да остави 
стъпките си по земята. Изящните пластики 
връщат изкушения от изкуството зрител 
към спомените за време без срокове, без 
граници за мисълта и търсенията. Време 
на любопитство към живота и света, когато 
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очите са широко отворени, питащи, а душа-
та и сърцето приемат и отдават най-чистата 
светлина – тази на слънцето.

Всяка пластика е поставена брилянтно 
до своя поетичен еквивалент. Скулптури-
те оживяват със словото, а то вече е жива 
картина. Стиховете на Вл. Стоянов обличат 
в думи посланията на Хр. Христов за полета 
на съзнанието и мисълта, за случването на 
мечтите. Всеки стих като пролетно хвърчи-
ло яхва „галерата на вятъра“, за да достигне 
отвъд слънцето. Там, където децата игра-
ят и се смеят, въздухът мирише на море и 
„върху люлката усмихната на лятото“ при-
сяда мисълта. А днес... днес „човекът за на-
деждата се бори“ и иска да си върне свобо-
дата... онази от „албумите с жълтите усмив-
ки“, с избелелите страници. Само мечтите 
съхраняват дара на живота  – да върнеш 
спомена за тях, за да поемеш пак към ут-
решното без страх, без тежест... с музика 
във вените... 

В музика превръща стиховете си Вл. Сто-
янов под нежния акомпанимент на китара-
та и вокалите на самия поет. Впечатляващо 
е почти незабележимото, плавното преми-
наване от песен в песен като цикли на едно 
цялостно музикално произведение. Зву-
ците изпълват с носталгия пространство-
то. Затваряш очите си, а китарата понася 
спомените в един отминал свят на детски 
приумици. Море от сънища, извървени и 
непостигнати пътища... С лекота и ефирност 
струните сещат за някога живели лета и есе-
ни. По-високо от слънцето са само детските 
мечти, само кръстният знак на майчината 
ръка, само благият лик на бащата. 

За да споделяш сам на себе си, е тая 
музика. Да върнеш пясъците на времето, 
да вдишаш онова, някогашното море, за да 
продължиш пътя си, който някой ти е наре-
къл да бъде бял и свят... Във всеки стих има 
музика и всяка песен е поетическа изповед. 
Всяка пластика е танц на материята, роден 
от творческото вдъхновение на скулпту-
рата. Изкуството не се дели, изкуството е 
едно цяло от зората на своето съществува-
не. Книгата „По-високо от слънцето“ обеди-
нява свещеното тайнство на двама творци. 
Диалогът между скулптора Хр. Христов 
и поетът с китара Вл. Стоянов е послание 
към читателя, озарен от творбите – да бъде 

Минчо Стоилов. Зимна суша. 

„Литературен форум“, С., 2106

Заглавието на тази книга чудесно отго-
варя на съдбата, житейска и литературна, 
на Минчо Стоилов. Роден е през 1938  г. и 
си отива внезапно, както е отбелязано на 
корицата, на любимия си Илинден през 
1989  г. М. Стоилов е от кохортата на ста-
розагорските поети. От града на поетите. 
Все едно как му викат на града, този човек 
наистина се е блъскал като птица в клетка 
и се е опитвал да оцелява емоционално и 
психически като творец  – въпреки спра-
ведливите бунтове на духа си. Имал е право 
да се бунтува. Бунтувам се и аз сега, докато 
го чета и откривам. Яд ме е не толкова на 
онова котило литературни гащници към 
днешна дата, настанени удобно в креслата 
на медийно чифтосваната литература, кол-
кото на онези, които можеха да бъдат  – а 
и са професионално задължени – някакъв 
коректив. Но не станаха. Както и да е. Който 
се добере до книгата, издадена от М. Геор-
гиев и издателство „Литературен форум“, 
ще се убеди, че надежда има. За кого – не 
зная. Но когато ей така, сякаш от нищото, 
покълват подобни имена и творчество, се 
повдигаш на присти и гледаш с други очи 
нещото, наречено българска литература.

В тази книга има чудесни стихове. И 
проза. Благодарение на Г. Янев от същата 
тази Ст. Загора – довчерашен директор на 
музея „Гео Милев“, литературен историк и 
критик с дарба да открива талантите и да се 
грижи за тях. В скромния си и кратък пред-
говор Янев разказва с много топли чувства 
за поета и човека М. Стоилов. За работата 
си с неговите ръкописи. Почитта му не е 
само декларация. Дори редакторска наме-
са си е спестил, предполагам извън дреб-
ните жестове на помощ. И скромно поста-
вя въпроса дали и доколко значим поет е 
М. Стоилов. Според мен няма съмнение. 
Срещнах се с оригинален поетически език 
и стил. Със запомнящи се метафори. Напи-

творец на пътя си, пазител на светлината и 
извора на живота си.

Невена Атанасова
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саното в послеслова от М. Гергиев звучи 
доста по-безусъмнително. В него между 
другото се казват добри и справедливи 
думи за качествата на съставителя Г. Янев.

В книгата има много стихове с посвеще-
ния. На големи български поети. Повечето 
съвременници. Някои са знаели за същест-
вуването на М. Стоилов. Не само приятелят 
Неделчо Ганев. Но и големият Първан Сте-
фанов е знаел. И Надежда Драгова... Дано 
поне тези от близкото обкръжение от вре-
ме на време да са подавали ръка.

Размислите на поета издават чувстви-
телна, интелигентна натура. Човек с чув-
ство за хумор. Способен да воюва не са 
оргументите на омразата, а на иронията. 
И самоиронията. Не ми прилича дори на 
воюване... Написаното за Левчев от първо 
лице и дистанция е толкова деликатно и 
едновременно осъдително, че няма нужда 
от епитети. Годината – 1988... М. Стоилов е 
наблюдавал как животът изтича край него, 
как реката на признанието го зарязва ня-
къде по обраслите си брегове. Забележе-
те  – не използвам „слава“, а „признание“... 
Болезнено е преживявал тази несправед-
ливост. Работил е какво ли не – като се по-
чне от асфалтаджия, до работник в завод. 
Както сам казва, ако бе получил заслуже-
ното за работата си за родината, трябваше 
да получи звание заслужил работник. Но се 
е нагърбвал все с професии, чужди на ли-
тературата. Сигурно е жадувал въздуха на 
редакциите и е влизал в тях като в храм. Но 
е бил безпощадно наясно с едно – че ще го 
погребат с инструмента, с който си е ва-
дил хляба. Жесток, безпощаден афоримъм. 
Черен като асфалта, който е прехвърлял. 
Оставям ви за финал още няколко от него-
вите размисли:

Светлината се движи с 300  000 кило-
метра в секунда, но това не ѝ пречи да 
хвърля сянка.

След О. Хенри всички американци се нау-
чиха да псуват правилно.

Мечът иска мир, мирът точи нож.
Кръвната група на Дякона е такава, че 

може да дава на всички, а да получава само 
от подобните си. А такива още няма.

Сава Василев

Иван Митев. Животът.  
Разговор с приятели. 

„Опонент“, 2016

Книгата на Иван 
Митев не е нито само 
анкета, нито само 
интервю, нито само 
дневник, нито само 
пътепис... Тя е откро-
вение за себе си, за 
другите, за смисъла, 
който дава животът, 
мислен като без-
крайно пътешествие 
на духа и неспирно 
пътуване на тялото. 
Въпросите, които като че ли идват от мно-
го и различни страни, отправени от прия-
тели, писатели, художници и много близки 
на сърцето му хора, не създават усещане за 
какафонично наддумване в текста. Напро-
тив, авторът усмирява и най-напрегнатия 
порив на питащото слово, приемайки го 
като послание на доброто и светлината. Пи-
сателят има нужда от думите, за да внуши 
най-вече вяра, че свободата е постижима, 
но само като усилие, което всеки сам тряб-
ва да положи.

Въпреки че е по-популярен сред чи-
тателската и зрителската аудитория като 
основоположник на съвременната мине-
ралотерапия в страната ни, без да дава 
съвети, да назидава или съди, Ив. Митев 
спонтанно споделя своя жизнен и мента-
лен опит, правейки ни съпричастни към 
едно безкрайно пътуване, в което позна-
нията от историята на световната литера-
тура, философия, митология и медицина 
са „практически“ приложени в живеенето. 
Според автора ценността на съществува-
нето отвежда към радостта и никое книжно 
познание не би могло да замести лекотата, 
която настъпва от поредното преодоляно 
препятствие по пътя към опознаването на 
собствената същност. Голяма част от даде-
ните отговори в книгата са своеобразни 
философски есета или кратки белетристич-
ни разкази, в които художествената форма 
се оказва подчинена на авторефлексивно-
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то и автобиографичното начало. Подхож-
дайки с огромна любов към спомените 
от детството и младостта си, Ив. Митев се 
връща към миналото, но вече освободен 
от тежестта на зависимостите и стереоти-
пите, под чието влияние човек нерядко се 
намира, без дори да разбира, че е пленник 
на външното. Писателят свободно ни води 
през важни епизоди от своя живот, които 
ни поднася без излишен драматизъм. С ог-
ромно доверие застава пред нас, пределно 
прозирен и пречистен от страховете, тре-
вожностите и целите, които живеенето, а 
дори и самото творчество, биха могли да 
породят и отгледат. Идеята, че никой не 
бива да се спира, дори когато попадне в на 
пръв поглед неразрешима ситуация, е вну-
шена чрез повтарящия се образ на гарата 
в книгата. От конкретно място (в София, 
Париж или Прага) тя се превръща в сим-
вол на онази заедност в самотата, в прос-
транството на която всеки звук отзвучава 
като тишина, а всеки цвят се пречупва до 
абсолютната чистота на светлината. Неза-
бравими за читателя остават страниците, 
в които авторът-герой среща баба Марта 
от Бърно, потегля с влак към непознатата 
Прага в Новогодишната нощ срещу 1990 г., 
за да се изгуби сред заснежените преспи на 
нищото, или споделя общо купе с най-голе-
мия си студентски страх, персонализиран в 
образа на преподавателя Борис Симеонов. 
Улици, площади, чакални, перони, гаражи, 
ресторанти, студентски аудитории, кварти-
ри, хотели, църкви, манастири. 

Многобройни са местата, които марки-
рат придвижванията на човека в книгата. 
В света на Ив. Митев обаче изгубването е 
почти невъзможно, когато водеща е инту-
ицията и стремежът към цялостно разчи-
тане на себе си през изконните структури 
на природата, в каквито за автора са се 
превърнали минералите. „Животът“ е една 
своеобразна художествена енциклопе-
дия за свойствата, които тези естествени 
образувания притежават, но мислени не 
като обекти на изследване със специфич-
на форма, блясък и цвят, а като ключ към 
едно уникално пътуване „в различни посо-
ки на времето, към различни хора, места и 
усещания“. В книгата на Ив. Митев белетри-
стичният талант и огромната научна еруди-

ция се срещат в общо книжно тяло, за да 
докажат, че думите имат смисъл, само кога-
то са отправени към другия с отговорност 
пред знанието за лековитата сила, която 
хармонизираната „отвън“ и „отвътре“ при-
рода има за човека.

Илияна Димитрова

Георги Василев. Любителско 
театрално движение в периода 
1870 – 1912. 

„Фабер“, В. Търново, 2016

Книгата на Г. Ва-
силев представя раз  
витието на люби-
телското театрално  
движение във Ве-
л и к о т ъ р н о в с к и я 
ре гион за периода 
1870 – 1912  г. В из-
следването са очер-
тани широките со-
циално-исторически 
контексти, на фона 
на които се появяват 
и театралните опити в страната ни. В гла-
вата „Зараждане на театралната дейност 
в Търново“ с прецизността на хроникьор 
авторът ни запознава с първите театрални 
представления, организирани в старата 
ни столица, като не остава в границите на 
справочно-информативното поднасяне на 
изследваната материя (за което спомага 
активното цитиране на спомени, отзиви 
и документи, публикувани по страниците 
на периодичния печат), а увлекателно ин-
терпретира фактите, изграждайки жива 
картина на до̀сега на зрителя до сценич-
ното изкуство. За това свидетелстват гла-
ви като „Драматургията в постановките на 
Търновската регионална театрална сцена“, 
„Театралната атмосфера“, „Аплодисменти-
те“. Богатият снимков и илюстративен ма-
териал, с който е снабдено изданието, до-
пълнително съдейства за подсилването на 
пластичния характер на разказването, по-
ради което книгата придобива и стойност 
на важно културоложко проучване.
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Изследването на Г. Василев има преди 
всичко сериозен принос за деархивира-
нето на факти и явления от историята на 
българския театър в региона на гр. Велико 
Търново. Авторът отбелязва времето на 
първия ученически любителски театър и на 
първия пътуващ любителски театър, като 
посочва и връзките, които съществуват с 
любителските театри от Русе, Враца, София 
и др. Датирани са и неколкократните опи-
ти за създаване на професионален театър 
след Освобождението до 1912  г., свърза-
ни с имената на Антон Попов, Константин 
Сапунов, Матей Македонски. Театралната 
дейност през разглеждания период е не-
изменно свързана с училищата и читали-
щата в региона. Историята на читалище 
„Надежда“ обширно присъства в книгата, 
тъй като то не е само място, където се по-
ставят театрални спектакли, а е и простран-
ство, което охранява историческата памет 
на града.

Книгата се стреми към изчерпателност, 
когато се визира репертоара на следосво-
божденския любителски театър. Акцентно 
са коментирани постановките на „Много-
страдална Геновева“ от Лудвиг Тик в пре-
вод от Павел Тодоров (14 март 1870 г.), на 
драмата „Иванку, убиецът на Асеня I“ от 
Васил Друмев (1873), на трагедията „Чета-
та на Христо Ботйовъ“ от Тодор х. Станчев 
от Русе (1880), на пиесата „Разбойници“ от 
Фридрих Шилер и др. Обръща се внимание 
и на сравнително непознати за търновска-
та общественост драматургични творби 
като пиесите „Отечество“, „Лукреция Бор-
джия“, „Влюбените воденичари“, „Насила 
оженване“, „Пепел в окото“ и пр. Важна 
роля за развитието на театралната дейност, 
оказва се, имат основаното от Б. Киро в гр. 
Бяла Черква първо селско читалище (1866) 
и първа селска театрална група, първият 
ученически театър към училище „Свети Ни-
кола“ с ръководител Т. Шишков, учениче-
ският театър при мъжката гимназия „Св. Ки-
рил“ и сформираната като професионална 
театрална група „Основа“, драматическите 
колективи „Трапезица“ и „Саморазвитие“, 
първият войнишки театър от войниците и 
офицерите на 17-ти пехотен Доростолски 
и 18-ти пехотен Етърски полк, Великотър-
новското женско благотворително друже-

ство и др. Отделни глави са посветени на 
личности с особен принос за развитието 
на театралното дело в Търново и региона 
(Т. Шишков, Димитър хаджи Павли Иванов, 
Богдан Горанов, Ирина Бачокирова, Пано 
Костов Иванов, Екатерина Миткова, Роза 
Попова, Константин Сапунов, Матю Маке-
донски и др.). В отделни странници е обо-
собен и прегледът на онези периодични 
издания, които отразяват развитието на 
театралната дейност във Великотърнов-
ския регион от периода 1866 – 1878 г. („Ма-
кедония“, „Гайда“, „Право“, „Век“, „Търновски 
театър“, сп. „Читалище“ и др.).

Книгата на Г. Василев ни прави свиде-
тели на динамичните промени, настъпили 
в театралния живот от края на XIX-ти и на-
чалото на XX-ти век – от завръщането към 
фолклорната и площадната стихия, през 
социалната мотивация на всенародното 
масово зрелище, до намирането на нови 
пътища за духовна изява, в които се форми-
ра естетиката на модерно театрално изку-
ство.

Илияна Димитрова

Иван Пейчев. Върнете 
ми родината! Избрани 
стихотворения. 

„Прозорец“, С., 2016

През 2016  г. се 
навършиха 100 годи-
ни от рождението на 
големия български 
поет Иван Пейчев 
(1916  – 1976). Това 
юбилейно издание 
представлява една 
лична антология на 
съставителката Ма-
рияна Фъркова. Ней-
но дело са още две 
книги на Иван Пей-
чев: „Далечна близост“ (1996, изд. „Народ-
на култура“) и „Не чаках есента“ (2000, изд. 
„Слово“).

Целта на изданието не е да проследи 
творческото израстване на поета, а да бъде 
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представен с най-емблематичните си твор-
би, с които остава на поетичната сцена и 
през 21. век. Това е ясен съставителски под-
ход  – да бъдат очертани онези моменти в 
избора на почерк на Ив. Пейчев, когато той 
изгражда уникалната си поетика, превър-
нала се в емблема на неговото творчество.

Въпреки че принципът е антологичен, 
подредбата е хронологическа. Акцентът 
е върху творчество на поета през 60-те 
години, когато той разширява обхвата на 
интимните си трепети в различни варианти 
и изгражда специфичния си само иван-пей-
чевски стил. Изключителните му елегии за 
любовта, морето, самотността и смъртта са 
поетическа изповед на неговата уязвимост 
и ранимост. Той не може да бъде вкарван в 
никакви рамки, не може да бъде нечие по-
добие, да твори по поръчка.

В книгата са включени стиховете, пи-
сани през 1962  г. и през 70-те години (от 
книгите му „Далечно плаване“, „Лирика. 
Избрано“, „Лаконично небе“, „Есен на бре-
га“; от времето, когато „Далечно плаване“ е 
оценена единодушно като едно от най-зна-
чимите му творчески достижения). Включе-
ни са стихове и от по-късния му период... 
В обширен встъпителен текст, скромно 
определен като „Щрихи от портрета на 
Иван Пейчев“, съставителката М. Фъркова 
рисува духовния и физически портрет на 
поета, видян лично и отблизо. Тя щрихира 
и биографични данни, припомня легенди-
те, разпространявани из столичните кафе-
нета. Много важни са направените интер-
претационни връзки между творчество и 
биография. Проследява се критическата 
рецепция от първата му книга до днес. 
Не е пренебрегнато и досието на Пейчев, 
според което той бил „анархо-комунист, 
пияница, изпуснат човек“, изключен от пар-
тията, който не стои на никакви позиции и е 
против всичко. Движи се с най-пропаднали 
хора  – пияници, „вражески елементи“, а с 
поведението си въздейства „разлагащо“ на 
заобикалящите го млади писатели.

Тези толкова различни образи, щрихи-
рани от М. Фъркова щрихира, не се покри-
ват изцяло, но се допълват по своеобразен 
начин, интерпретират се един друг и така 
се постига цялостния образ на Ив. Пейчев, 

който чрез тази книга се очертава като кла-
сик на българската поезия на ХХ век.

Евелина Белчева

Пламен Шуликов. Иван Пейчев. 
Стилистика на веридикцията. 

„Фабер“, В. Търново, 2016

Книгата на Пл. 
Шуликов „Иван Пей-
чев. Стилистика на 
веридикцията“ ак-
центира върху една 
от най-важните при-
чини името на по-
ета да произвежда 
легендарност. Това е 
избраната етическа 
позиция личните и 
естетически прист-
растия да бъдат не-
изменно подплатявани с реални постъпки, 
а езикът, публичени литературен, да се под-
чинява на мита за „волнодумец и непукист“ 
(Любен Георгиев). В основата на изследва-
нето стои сблъсъкът между представата за 
истинното слово на Поета и мисления като 
проява на „правдивата реч“ (веридикция 
по М. Фуко) институционален или полицей-
ски реализъм. Шуликов се опира на теоре-
тическите постановки на психологическата 
литературоведска школа, обяснявайки из-
бора си с факта, че тя не изпитва преду-
беждения към непозволени нарушения на 
табуираните периметри на естетическото 
и извънестетическото. Подобна свобода 
му е необходима за изграждането на кри-
тическа теза, основаваща се на закономер-
ности, съвпадения и наслагвания между 
биографически обстоятелства около ли-
чността на автора и нейните литературни 
проекции. Казано накратко, авторското 
внимание е насочено към хомогенния, еди-
нен текст Иван Пейчев. Изследователски-
ят комфорт за подобно изравняване между 
реалност и фикция е осигурен от множе-
ството еднакви контексти, в които е поста-
вен субектът (както в битово-хабитуалните, 
така и в лирическите си превъплъщения). 
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Те не само съвпадат, но и почти цитатно се 
възпроизвеждат. Авторът илюстрира иде-
ята си чрез няколко примера. Сред по-за-
помнящите се е неизменното присъствие 
на темата за виното/пиенето/кръчмата, 
обща за биографическия Иван Пейчев и за 
литературния му персонаж. Намерени са 
съответствия и в стилистиката на любов-
ния дискурс чрез устойчиво апликираната 
към образа на любимата конструкция „мо-
мичето с най-невероятно нежните устни“, 
използвана и в писма до жена му Анна. Ав-
торските наблюдения показват, че трайни-
ят допир между тези две лица на единния 
текст осигуряват смисловото взаимопро-
никване – битовото присъствие и жестове 
се естетизират, превръщат се в тълкува-
телски указания за текстовете. Ето защо в 
кръга на описването/изследването влизат 
и шумните, групови карнавално-театрали-
зирани публични представления, органи-
зирани и вдъхновени от самия поет, с които 
търси съизмеримостта на действителната 
си личност със своето литературно твор-
чество. Например нощното събиране на 
шуменските гробища, където се пие евтино 
вино и Пейчев рецитира стихотворението 
си „Гробарят“. Проявите от т. нар. „литера-
турен бит“ са изкушаващи за публичната 
памет, но се оказват работещи в още една 
посока. От тях произтичат съдържащите се 
в критическите евфемизми стилови коно-
тации  – приказна легендарност, героиче-
ска самота, водаческа гордост (всички  – с 
романтически стилов потенциал). Те имат 
своя безспорен принос в изграждането 
и управлението на публичния стерео-
тип, посредством който бива възприеман 
единният текст. Нагласата на критическите 
текстове е да представят Ив. Пейчев като 
различен, особен, чудесен, даже свръхес-
тествен понякога. Изследователят се спира 
на особено характерните за лирическото 
творчество на поета интонационни и ези-
ково-стилни повторения  – единствената 
критическа оценка, с която Ив. Пейчев се 
съгласява. Въпросът за повторяемостта на 
литературните форми е разгледан чрез мо-
дификационните му усложнения, наричани 
сходства, влияния, заимствания, алюзии, 
реминисценции. Шуликов приема някои от 
появилите се още по онова време интер-

претации, които се стремят да ги обяснят. 
Например твърдението, че са аргумент, до-
казващ тематичното и стилово единство на 
поетите от 40-те години. Видяни са още и 
като отлагане на класически изобразител-
ни модели в българското езиково етносъз-
нание – като индикатори на историческата 
приемственост в литературата (лесно се 
разпознава интертекстуалната „кореспон-
денция“ с Ботев, Дебелянов, Яворов, Гео 
Милев, Фурнаджиев, Вапцаров). Пробле-
мът за повторителността, интерпретиран 
през призмата на психологическата шко-
ла, предполага и друг отговор. Предста-
вен е като вдъхновена проява на личния 
избор. Критическите претенции се опират 
на действителни формални основания, но 
останали погрешно разбрани от догматич-
но настроените тълкуватели на поета като 
тематично възпроизводство и стилистиче-
ска немощ. Шуликов обаче вижда в пов-
торителността маниерен флирт на поета с 
идеологията. Това е бунтът му срещу уста-
новените начини за писане, стремеж да се 
отклони от наложената естетическа норма 
и да диалогизира с определяните като съм-
нителни и „нездрави буржоазни влияния“. 
Освен това изследователят прокарва теза-
та, гранично разположена спрямо психиа-
трията и литературознанието, че под въз-
действието на естетически и екзистенциал-
ни фактори усещането за безсмислието на 
битието се физиологизира и така чувствата 
на лирическия герой се прехвърлят реал-
но и върху личността на автора. Самият 
поет коментира в писмо до съпругата си 
дълбоката противоречивост на отношени-
ята си с „грубата действителност“. Шуликов 
използва клиничното понятие ехопраксия, 
за да обясни речевите повторения в стихо-
творните текстове на поета. Обичайно те 
са считани за резултат от психоза, която в 
случая с Иван Пейчев се смята за породена 
от изолацията на „декадента“ от „видимия 
литературен салон“. По-точно терминът 
ехопраксия означава неврологично раз-
стройство, проявяващо се в частичната или 
пълна загуба на възможностите за приспо-
собяване към наложените от трудностите 
на реалния жизнен опит промени в лично-
то битие. Според медицинската наука това 
състояние се наблюдава при мании, депре-
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сия и шизофрения, а основание за прена-
сяне на понятието в работата си критикът 
хуманитарист търси в множество литера-
туроведски текстове. Те формулират въз-
гледа за „двамата различни поети“ в лири-
ката на Ив. Пейчев, единият от които е „не-
жен лирик“, а другият  – „поет-гражданин, 
трибун“. Така се ражда най-популярният 
критически мит за двойствената същност 
на Иван-Пейчевото творчество. Неговата 
„разполовена“ личност събира като във 
фокус „болестта“ на времето. В обсега на 
труда влиза и стилистично-тълкувателски-
ят прочит на полицейското досие на поета, 
търсещ отговор на въпроса: какво всъщ-
ност добавя то към наличното критическо 
знание. В него е намерено потвърждение 
на тезата за двойствеността в съзнанието 
на Иван Пейчев. Повторени са диагностич-
ни преценки (като „ярък неврастеник“), а 
самата лична активна разработка е назо-
вана с красноречивото, макар и не много 
ласкаво, име „Побъркан“. Изследователят 
вижда човека и автора Иван Пейчев преди 
всичко през призмата на етичния възглед 
за мъжеството на истината (по Фуко). Т. е., 
неведнъж коментираната суицидна склон-
ност на поета се проявява под формата на 
парезия, или волнодумство, характеризи-
ращо се като решимост демонстративно да 
се говори истината дори с цената на живо-
та. Както говорят свидетелствата, най-голе-
мият страх, разтърсвал чувствителната му 
творческа натура, е да не загуби моралната 
си същност.

Книгата на Шуликов излиза по повод 
100-годишнината от рождението на поета. 
Тя е не само израз на почит към Иван Пей-
чев, но и начин да се напомни за битност-
та на една автентична и модерна поезия, 
която се радва на значително по-малко 
внимание за разлика от интересното му 
публично поведение. Работата е написана 
с академична прецизност и, макар с услож-
нен терминологичен изказ, е подходяща за 
по-широк кръг читатели. Проправя свой 
път към разбирането на екзотичната, но и 
деликатна личност на Иван Пейчев, чийто 
приятели не случайно твърдят, че излъч-
ва поезия с всяко свое движение, мисъл и 
жест.

Ана Костадинова

Иван Пейчев. Био-библиографски 
указател. 

РБ „Ст. Чилингиров“, Шумен, 2016

Професионално подготвено справоч-
но издание на РБ „Ст. Чилингиров“  – Шу-
мен, подготвено и реализирано по повод 
100-годишнината от рождението на Иван 
Пейчев. Както отбелязват съставителите 
Ирина Колева и Калина Николова, целта му 
е да популяризира личността и творчество-
то на поета. Всъщност, указателят е ценен 
помощник на литературоведа, на студенти-
те и преподавателите филолози, от които 
се очаква специален интерес към литера-
турното наследство на Ив. Пейчев. Освен 
дежурните „Уводни бележки“, мотивиращи 
ползването на хронологичния принцип, 
в началото са поместени и много снимки. 
Има какво обаче да се желае по отношение 
на качеството – това се отнася както до от-
печатването на снимковия материал, така 
и до корицата. И още нещо: прави впечат-
ление преекспонирането на прословутото 
Слово на бургарския поет Христо Фотев за 
Иван Пейчев. През тази юбилейна година 
то се появяваше къде ли не. Много ми се 
иска да чуя по-нови гласове. А такива има. 
Особено в Шуменския университет. А може 
би трябваше да чуем и гласа на някои от 
днешните поети. На нечие ново Слово, кое-
то от близката дистанция на поетическото 
и по-далечната дистанция на времето да 
съавторства при написването на новите 
страници за Ив. Пейчев.

Указателят включва библиографски 
единици до 2016 г., снабден е с „Показалец 
на произведенията на Иван Пейчев“, „Аз-
бучен показалец на книгите“ му и „Именен 
показалец“. Любопитни са разделите „Иван 
Пейчев в други страни“ и „Публикации на 
Иван Пейчев в Интернет“. Не бива да се 
подминава и раздела „Национална награ-
да Иван Пейчев“, който започва с 2004  г. 
Тук намират място предимно заглавия от 
регионалния печат. Благодарение на тях 
не е трудно да се възстанови картината на 
номинациите и вълненията около прес-
тижното отличие. Впрочем, последното е 
повод за размисъл  – особено за управни-
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ците на онези литературни градове, които 
и до днес нямат своя престижна награда за 
литература. В редицата на нямащите е и В. 
Търново, градът родил и приютил костите 
на големия български писател Ем. Станев. 
Въпреки усилията на редакторите на това 
издание през последните 20 години На-
ционална награда на името този писател не 
бе учредена. Затова пък се нароиха други 
награди, чиято летопис едва ли ще вълнува 
някого в съвсем близко бъдеще. 

Сава Василев

Радослав Радев. Смехотворецът 
в българската литература и 
култура. Том първи. 

„Славена“, Варна, 2016

Авторът на тази 
книга успя да заво-
юва собствена тери-
тория в родната ли-
тература и култура, а 
това е знак за физио-
номично присъствие 
и разпознаваемост в 
средите на специа-
листите и на немал-
ка част от интели-
генцията. Ние често 
мислим, че личният 
почерк се удостоверява чрез стила – онзи 
маниер на писане, благодарение на който 
винаги и навсякъде звучи собствения ти 
глас. Но не забравяме ли, че част от нашата 
индивидуалност са темите, които поставя-
ме. Дори когато са популярни и общодос-
тъпни, те, в зависимост от съдържанието, с 
което ги изпълваме, стават част от нас. От 
авторския ни образ.

Радослав Радев винаги се е чувствал 
уютно в държавата на смеха, иронията, 
еротиката или на всичко това, взето заедно. 
Заглавието на тази книга ще ви ориентира 
кои са областите на неговите наблюдения. 
На първо място, разбира се, българската 
литература. Но не само. Защото интереси-
те му открай време са били насочени към 
изобразителното изкуство. Както и към 

фолклора, към народосмеховата култура. 
Там, където живее и кълни безизскусната 
мъдрост.

Още през 90-те години на миналия век 
Р. Радев започна серия от етюди, свързани 
с облеклото и поведението на българина. 
Неповторимите Арбанашки конференции с 
приятели от няколко университета катали-
зираха заниманията му и така се роди пър-
вата от серията Негови книги – „От калпака 
до цървулите“ (2002). Тя постави началото. 
Последва двутомната „Енциклопедия Бъл-
гарска еротика“ (2009), с която се слагаше 
точка на едно много дълго, двайсетгодиш-
но изречение. Такова, каквото малцина 
имат сили и търпение да напишат. Защото 
енциклопедии обичайно се подготвят от 
авторски колективи, при това за доста дъл-
го време.

Така интердисциплинарността бе окон-
чателно узаконена като научна практика 
и Р. Радев продължи нататък. До „Смехот-
ворецът...“ Последният отдавна надуваше 
бузи и аха да прихне, да се издаде, но доча-
ка родителния час! Часът на Том първи. На 
корицата му ще видите рисунка на петел на 
фона на стара селска къща и двор. Типич-
но, защото Р. Радев отдавна се занимава със 
символиката на петела и неговото място в 
народната ни култура. На задната корица 
е самият той, карикатурно стилизиран от 
приятелите си художници от Г. Оряховица, 
групата ГОАРТ, които през последните го-
дини са неотлъчно до него. И тук идва вре-
мето и мястото да кажем няколко думи за 
тази артистична симбиоза между словото 
и пластиката. При това, забележете, не на 
словото на поета, дори на белетриста, а 
това на литературоведа, културолога  – на 
човека на науката. Но онази наука, в която 
също има пластика – пластиката на езика. 
Затова определих жанрово някои от тек-
стовете на Р. Радев като етюди, други като 
научни есета, а трети все още се борят за 
жанров титул, защото, освен артистичния 
стил и емоции, разчитат и на сюжета... Но 
нека не забравяме трапезата, която ни е 
събрала. Тази на „Смехотворецът...“. А тя е 
голяма, богата. Започва с образа на смехот-
вореца, с представите за него, със срещите 
между смеха и тъгата („Функционалност на 
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българския смях и проявленията на смехо-
твореца“). На толкова изкусително място 
може да се случи какво ли не. Р. Радев оба-
че знае цената на истинските обобщения и 
залага на сигурно  – сиреч на примери от 
родната литература. От любимото си Въз-
раждане и по-модерните времена  – лите-
ратурата на ХХ в. Защото това, което се таи 
в националния ни характер, рано или къс-
но, по един или друг начин пробива в лите-
ратурата. Става част от собственото ѝ тяло. 
За да се върне обратно – към своя читател, 
към народа, родил словото и жеста.

Средищно място в книгата заема глава-
та „Типология на смехотвореца и юнака  – 
Хитър Петър и Крали Марко“. Аналогиите 
и противоречията между двамата герои са 
таблично систематизирани, но това е само 
началото. Р. Радев търси разликите в прояв-
ленията на всички нива – слово, жест, отно-
шение към човека и институците, към свои 
и чужди. Зад привидно лекото и занимател-
но писане се крие сериозно интеликтуално 
изпитание, защото авторът на книгата раз-
полага тезите си върхи преизобилен мате-
риал от различни сфери на познанието  – 
история, митология, фолклор, литература, 
народопсихология и какво ли още не. Ин-
тересува го всичко: облеклото, поведение-
то, историческия контекст, извънисториче-
ските битувания, различните проявления 
на паметта, темперамента, интонацията... 
И за да е още по-пълна картината, са доба-
вени главите: „Българският смехотворец в 
света на другите герои“, „Космични форми, 
свързани с дейността на смехотвореца“ и 
малко странната като заглавие трета глава 
„Идеите на една книга не са само въпрос на 
четене, а и на общуване“. Но именно тези 
кратки страници от последната трета глава 
открехват вратата към галерията на при-
ятелите от ГОАРТ. Към техните пластични 
„подписвания“ на образи, идеи и сюжети в 
„Смехотворецът...“. Бързам да поясня, че не 
става дума за илюстрации, въпреки съхра-
нената връзка между словото и образа. А 
наистина за общуване. За взаиомоглежда-
не, след което всяка една от страните знае 
повече и за себе си, и за другия. А това на-
истина е общуване между изкуствата; меж-
ду науката и изкуството. Място за диалог 
има. При това ползотворен. За диалог без 

ДВА ПОГЛЕДА КЪМ ЕДНА КНИГА

Евелина Белчева.  
Самотен в своето време.  
Книга първа: Владимир Василев, 
или още към мартирологията на 
българския дух. 

„Век 21 – прес“, С., 2016

„Малка по обем, 
но голяма по съ-
държание“  – казва 
Михаил Кремен за 
книгата на Асен Зла-
таров „Трагедията на 
Яворов“, издадена 
по случай 10-годиш-
нината от смърт та на 
поета. Така би могла 
да се определи днес 
и книгата на Евелина 
Белчева, посветена 
на последните години от живота на Влади-
мир Василев  – „Самотен в своето време“. 
Тя е малко повече от сто страници, но ос-
вен с проникновения и логичен анализ на 
авторката, е обогатена и с дневниковите 
записки на проф. Петър Динеков, с триде-
сетина снимки, някои от които неизвестни, 
с няколко важни документа, отнасящи се 
до трагичната участ на Вл. Василев, със спо-
мените и писаното от Б. Делчев, д-р В. Сте-
фанов, Л. Георгиев, Ат. Свиленов, М. Кадиев, 

край, който предстоящият Втори том, убе-
ден съм, ще осъществи. Защото за смехот-
вореца и смехотворството не може да има 
край. Там и времето тече обратно заради 
обратното броене, и началото си търси 
края, и препинателните знаци не са пре-
пинателни знаци, а детайли от портрета на 
смеещия се човек, които въображението с 
един замах ще събере, за да му се полюбу-
ва тайничко, преди да затвори страницата. 
После?... После араламбене му е майката, 
както би казал Радичков. Араламбене, ама 
и смях, за да си дойде всичко на мястото.

Сава Василев 
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Л. Цветков и други съвременници. Въобще 
архивираните факти и свидетелства са в 
основата на този наистина „диаболичен 
етюд“, както е нарекла своя коментар са-
мата авторка. Цитирани и ословесени са 
разбира се и малкото излезли досега книги 
и отделни публикации, посветени на съд-
бата и критическото дело на редактора на 
„Златорог“ преди и след преломната дата 
9 септември 1944  г. Нелепата му смърт на 
27 декември 1963  г. е завръзката на този 
исторически разказ, колкото достоверен и 
поучителен, толкова и печално откроен в 
литературната памет на времето. Неговата 
смразяваща реалност ще продължава да 
ни гнети и тревожи заради необратимост-
та на случилото се, заради скръбната си и 
съдбовна предопределеност. Която личи 
дори и в объркаността и разнопосочност-
та на съхранените спомени и представи, в 
тяхната своеобразна гузност, в наследения 
от миналото страх да се изричат на висок 
глас и публично истините за мястото и за-
слугите на Вл. Василев. За неговата отда-
деност на високата литературна трибуна, 
наречена „Златорог“, за образците на худо-
жественото слово, които са звучали от нея, 
за авторите, намерили там път и простор за 
творческото си израстване. 

Но това в онези последни години е 
сякаш забравено. И още по-лошо  – то е 
заклеймено с печата на отрицанието  – 
„Прошка няма за такива личности, дори при 
смъртта им. Публично разпънат на кръст – 
приживе, голготата продължава. Погребан 
като излишен човек. Не  – като неудобен, 
вреден човек. „Опасен“. Без добра дума от 
приятел. Без оценка на делото му. Дори не-
кролог, да извести смъртта му – забранен. 
Такъв човек няма. В свирепия зимен мраз 
и леден вятър до алея „Голгота“ на Централ-
ните гробища го изпращат шепа осмелили 
се колеги, строго охранявани от неколцина 
цивилни „литературоведи“. Смразяваща 
позорна тишина. Назидателна“.

В сякаш съзнателно ограниченото и 
наситено с трагическа безизходност прос-
транство на книгата зловещо отеква ехото 
от онази статия на А. Гуляшки от края на 
1944  г.: „Замлъкна завинаги гаубичното 
оръдие на реакцията и фашизма в литера-
турата  – сп. „Златорог“. […] Редакцията на 

„Златорог“ – Владимир Василев и Николай 
Лилиев – освети с тези няколко думи пътя 
на палачите, народоубийците и инквизи-
торите. Владимир Василев теоретично оп-
равда вандалските изстъпления на Кочо 
Стояновци, Дочо Христовци и т. н. Нещо 
повече: той ги сигнализира. Това е еволю-
цията на чистия естетизъм. Възмездието 
ще бъде Народния съд“... И възмездието не 
закъснява. Никой от бившите сътрудници 
на „Златорог“ и някогашни „приятели“ не е 
в състояние да го спре. Напротив мнозина 
от тях бързат да се наредят на страната на 
новопрогласените съдници, други се стая-
ват, ужасени от бруталността на разправа-
та  – изключване от Съюза на българските 
писатели, арест след това и кошмарни дни 
в килията, заедно с П. Горянски, Й. Стубел 
и още неколцина „фашисти“, „врагове на на-
рода“ и на социализма… Може би само на-
месата на бившия регент Цв. Бобошевски и 
проф. П. Стайнов предотвратяват по-лошо-
то и Вл. Василев е освободен. За да потъне 
отново в безвремието на новата обществе-
но-политическа реалност, в която за него 
място не е предвидено. „Новите варвари 
са му подарили благоволението да живее. 
В отчуждение и мизерия. В изолация – бя-
гат от него като от прокажен. Сам казвал 
на Л. Георгиев: „Знаеш, че съм белязан“… 
И по-нататък: „По-добре да бях арестуван 
и съден. Щеше да има определен срок. Ще 
го излежа, после никой не може да ми пре-
чи да работя. А сега? Докога? И за какво?“ 
Б. Делчев също го цитира: „Десетки писа-
телски честолюбия, неудовлетворени от 
неучастието си в „Златорог“, диреха своя 
реванш. Кой не си опита перото, какъв не 
ме изкарваха!... Период на разцъфване на 
литературния пасквил. Просто се страху-
вах сутрин да купя вестник – да не срещна 
пак някоя мизерия срещу мене. Аз си знам 
как съм го понасял“…И все пак никой не е 
в състояние, няма как обективно да отре-
кат делото му. Тези, които са можели да го 
видят и проумеят, разбира се. Като споме-
натия Б. Делчев, да речем. Или като П. Стай-
нов, който няма кураж да огласи мнението 
и високата си оценка за „заслугата на Вл. Ва-
силев като критик –селекционер на талан-
ти, със „силен и ясен литературен усет“, но 
ги изпраща написани до П. Динеков за ус-

Преглед



574 алманах • Ϛвета гора • 2016

покоение на съвестта си. За останалите не 
си струва въобще да се говори. Тяхната ли-
тературна несъстоятелност е очевидна. Но 
те, уви, винаги се оказват организираното 
мнозинство, което властва. Затова и статии 
на Вл. Василев се публикуват толкова ряд-
ко, затова той е принуден да работи един-
ствено като коректор на техните книги... 

Унижението е смазващо и безалтерна-
тивно. А трябва и публично да бъде опове-
стено. Средата на 50-те години след речта 
на В. Червенков от 28 декември 1955  г. е 
времето на официалните самокритики 
и Вл. Василев не е пощаден. Но за какво 
трябва да се разкайва? Удивителен доку-
мент е писмото му до Веселин Андреев, в 
което старият критик отчаяно търси начин 
да бъде спасен от самоунижението, сякаш 
съзнателно унизявайки и иронизирайки 
и себе си, и своите морални инквизитори. 
„Кажете ми най-после за какво точно иска-
те да се покая?“ – това е безумният въпрос, 
на който отговор няма и не може да има. 
Отговорът е в ръцете на властта, на дик-
татора. „Всяка негова дума означаваше по-
становление… Сто писатели трябваше да 
падат на колене и да лазят пред него“… – 
казвал го е не кой да е, а самият Георги Ка-
раславов... А Вл. Василев сам го изпитва и 
изстрадва в самотата на дните си. Особено 
след смъртта на съпругата си Цв. Ленкова, 
за която се е грижил всеотдайно през по-
следните ѝ пет години. А той живее цели 
единадесет години след това без да иска, 
без да очаква вече нищо от никого. „Изгна-
ник в съсипните на живота си, духовен еми-
грант до смъртта си, какво друго му остава 
освен смирение пред превратностите на 
участта човешка“…Краят му е нелеп пора-
ди лекарска грешка или умишлено предиз-
викан. Докато Вл. Василев е още в болница-
та, в жилището му идват представители на 
властта, които разтърсват всичко, дирят, за 
да опазят уж, съхранените там книги с авто-
графи, снимки, вещи, документи. А собстве-
никът го няма. Той преживява последните 
си часове – самотен и изоставен... „На гро-
бищата се отзовахме не повече от десетина 
души – спомня си Т. Жечев – помня Цветан 
Стоянов, Лазар Цветков, Кръстьо Куюмджи-
ев, Серафим Северняк, Здравко Петров, 
Симеон Султанов. Започнахме гузно да се 

въртим и оглеждаме, да се подканяме ня-
кой да каже нещо. […] И сега, като си спом-
ня, преживявам един от най-големите сра-
мове в живота си. В края на краищата тък-
мо конфузните обстоятелства можеха да 
станат искра на вдъхновение. Ако не друго, 
то поне можеше един от нас да прикани 
съвременниците да се изчервят за дивите 
нрави в тая страна, които бяха направили 
така, че един от първенците ѝ да си отива 
като престъпник. Гробарите почакаха, по-
въртяха се малко и като видяха, че никой 
не знае какво да прави, спуснаха ковчега. 
Буците пръст захлопаха. Разотивахме се по-
гузни, отколкото дойдохме“… Даже прину-
дената почерпка в крайгробищната кръчма 
веднага след това, не внася липсващото ус-
покоение на съвестите. Чувството за вина, 
за неизпълнен приятелски и колегиален 
дълг остава. А както пише и Евелина Белче-
ва: „Отказът да се въздаде последна почит 
на отиващия си завинаги – това е смъртен 
грях, който жестоко се наказва в кармично-
то битие и съзнание на нацията“. По-жесто-
ко дори и от полупризнанието преди това, 
от скритата почит през „годините на него-
вия залез като литературен деец и критик“, 
на грубото отричане, на заличаването на 
името му от аналите на българската лите-
ратура... Но това, според П. Динеков, всъщ-
ност са били и „годините на неговата побе-
да“. Защото въпреки всичко и сякаш напук 
„търсеха го поети и критици, вслушваха 
се в неговите думи, редките му статии или 
публични изказвания се посрещаха с огро-
мен интерес, цитираха се, коментираха се“. 
За това безусловно говорят и автографите, 
посветени му именно тогава, току преди 
смъртта: от Бл. Димитрова „с чувство на 
признателност“, „с обич“, „от все сърце“; от 
К. Павлов – „с дълбоко уважение“; от М. Ни-
колов – „с чувство на искрено уважение“… 
Това са само част от малкото публикувани в 
книгата посвещения за критика. А те са де-
сетки може би. Даже стотици, ако прибавим 
и онези от „златорожките“ години, които 
също свидетелстват за почитта и уважение-
то, с които са го дарявали не само младите, 
но и повечето от най-изявените български 
писатели... А тази почит продължава да 
расте и невидимо да увенчава делото на Вл. 
Василев и спомените за него години след 
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онова „срамно и позорно погребение“. Така 
е озаглавил своя поместен в книгата текст 
последният жив свидетел оттогава – М. Ка-
диев. А заедно с почитта и преклонението 
се зараждат и „митовете“, на които също е 
отделено място в книгата – за несъстояло-
то се и състояло се опело, за написаните и 
непроизнесени траурни слова, за некро-
лога, останал непрочетен, за това кой е 
присъствал и отсъствал на гробищата, по 
каква причина, къде е част от опазения все 
пак архив на Вл. Василев, защо единствено 
актьорът К. Кисимов е намерил сили да от-
срами „спотаяващите се интелектуалци“?… 
И накрая пак Т. Жечев: „Ако някой ден се 
намери български писател сполучливо 
да опише тия дни и това погребение, смя-
тайте, че е възкресена цяла епоха в нашия 
живот – с нейните нови порядки, страхове, 
варварство. Защото в случая като в капка 
вода се оглежда всичко, цялото общество и 
хората в него“.

Е, струва ми се, че Е. Белчева се е опи-
тала и то не без успех да го направи. Макар 
самата тя изрично и скромно да се дистан-
цира от подобна висока претенция. Живо-
тът в сянка и погребението на Владимир 
Василев са скелета на нейното кратко, но 
въздействащо литературно-историческо 
повествование. А „Самотен в своето вре-
ме“ е само първата част от цялостното ѝ 
изследване за редактора на „Златорог“, за 
неговата писателска и житейска участ и по-
смъртното му битие. Предстои да прочетем 
и продълженията.

Йордан Нанчев

Евелина Белчева.  
Самотен в своето време.  
Книга първа: Владимир Василев, 
или още към мартирологията на 
българския дух. 

„Век 21 – прес“, С., 2016

Настоящата книга на Ев. Балчева е пър-
ва от замислената поредица с изследва-
ния под надслов „Самотен в своето време“, 
посветени на критика Владимир Василев 
(Книга Първа. Владимир Василев, или още 

към мартирологията на българския дух 
(диаболичен етюд по архивни документи); 
Книга втора. Портрет на критика като 
млад; Книга трета. Владимир Василев в ро-
мана на своя живот. Биографически ескизи 
в писма). Авторката заимства заглавието 
на изследването си от текст със заглавие 
„Самотни в нашето време“, който проф. П. 
Динеков обмисля в последните дни от жиз-
нения си път, развълнуван от проблема за 
творческата съдбовност на връзката меж-
ду писателя и властта.

Книгата прави впечатление с нетради-
ционната организация на текстовия си ма-
териал. Отсъствието на съдържание отвеж-
да към идеята за изгубванията – духовните 
и личностните, които историческото време 
със своята разломност нерядко провоки-
ра. Изследването е опит да попълни липси-
те в жизнената и литературната биография 
на Вл. Василев чрез прецизното вглеждане 
в непубликувани или малко известни ар-
хивни документи, спомени и писма. То съ-
държа две части  – Владимир Василев, или 
още към мартирологията на българския 
дух и Архивите не горят: фрагменти из за-
писките на Петър Динеков, последвани от 
два Post scriptum, един Post factum и някол-
ко Приложения (протокол от заседанието 
на Управителния съвет на СБП от 14 ноем-
ври 1944 г.; писмо на Вл. Василев до Весе-
лин Андреев, 1956 г.; разчетени автографи 
на писатели, посветени на Вл. Василев), 
както и ценни архивни снимки с коментар 
към тях. Без да прави категорични оценки 
или да издава еднолични присъди, автор-
ката деликатно коментира документите, с 
които борави, приемайки като свой личен 
ангажимент да реанимира от забравата на 
времето изгубената история на личния ар-
хив на писателя. Организирайки изследо-
вателския материал около болезнените за 
литературната памет факти, свързани с фа-
талната смърт и погребение на критика, Ев. 
Белчева допълнително осветлява знакови 
епизоди от предсмъртното и посмъртното 
битие на твореца, за да запълни догматич-
но наложената тишина около името на Вл. 
Василев след девети септември 1944 г. със 
знаковото слово на „проговорилия“ архив.

Илияна Димитрова

Преглед



576 алманах • Ϛвета гора • 2016

Марина Владева. Българска 
литература на ХХ век. Диалози 
(пре)прочити, размишления. 

„Либра Скорп“, Бургас, 2016

Това е поред-
ната книга на д-р 
М. Владева, в която 
диалогизмът е оп-
ределящ мотив за 
литературоведско 
поведение. Напълно 
разбираемо, ако се 
вземе пред вид фа-
ктът, че авторката е 
завършила „Славян-
ска филология“ във 
Великотърновския 
университет, а професионалните ѝ интере-
си и дисертационният ѝ труд я специализи-
рат върху проблеми от историята на бъл-
гарската литература. Днес и като препода-
вател М. Владева продължава да залага на 
диалогичността, доказвайки, че сме част 
от удивителната общност на балканските 
литератури  – нещо, за което не винаги си 
даваме сметка. Оказва се, че близостта с 
литературите на съседните нам държави, 
в частност между българската и сръбска-
та, българската и хърватската литература 
е по своему предизвестена. Не само по-
ради общата ни историческа съдба и ези-
ково родство. Има и нещо друго, типично 
балканско – то е в духа, сиреч в природата, 
особеностите на релефа, етническото раз-
нообразие, културните взаимопрониква-
ния. Не на последно място  – в засиления 
литературен и културен диалог през мо-
дерния ХХ век. Затова М. Владева е решила 
да започне книгата си с раздела „Диалози“, 
влючвайки пет различни по обем статии, 
успоредяващи представителни творби 
на Г. Райчев и Петър Кочич; Б. Станкович 
и Й. Йовков; М. Кърлежа и Бл. Димитрова, 
Р. Стоянов; Ем. Станев и Б. Пекич; Д. Угре-
шич и Т. Димова. Натрупаният в това отно-
шение опит ѝ помага да намери и открои 
същностните близости между нашите и 
чуждите писатели, в частност между кон-
кретни произведения, съсъществуващи 

в близки, но и в различни пространства и 
време. Тук отчетливо се проявяват качест-
вата на авторката – умение да наблюдава и 
анализира, да съпоставя и противопоставя, 
но преди всичко да обобщава и интерпре-
тира. Чрез тези диалози съвременното ни 
литературознание открива знаково важни 
междутекстови връзки, а те от своя страна 
подхранват интереса към особеностите на 
мултикултурното живеене, психологията 
на региона и, не на последно място, форми-
ращото значение на различните контексти, 
без да изключваме и онези, които създава 
политическото поведение.

Линията на диалогичното продължава 
и в следващия раздел, „(Пре)прочити“ – по 
един начин в първата статия „Фигурата на 
твореца срещу дискурса на властта“ заради 
съпоставки на произведения от Ем. Станев 
и Иво Андрич, и по по-различен заради 
вътрешнодиалогичните напрежения, пре-
дизвикани от успоредяването на творби на 
Ем. Станев („Язовецът“ и „Тихик и Назарий“ 
в статията „Субституция и/или субверсив-
ност“).

Най-обемен, поне откъм заглавия, е 
третият раздел, „Размишления“ („Войната“, 
„Историята“, „Маргиналът“, „Творецът“, „По-
летът“, „Преселенията“, „Мълчанията“). Тук 
преобладава светът на българското в раз-
личните му превъплъщения – у Ем. Станев, 
В. Мутафчиева, Б. Христов и П. Яворов, Д. 
Талев, П. Вежинов, Н. Куртев и др. Диало-
гичните интонации продължават да вла-
деят и в този раздел. Но както в него, така 
и в предходните М. Владева строи своите 
наблюдения с помощта на характерни ка-
тегории, образи и мотиви, между които 
времето, пространството, домът, властта, 
творецът (художникът), страхът, самотата, 
авторът и др. Тази особеност на мислене-
то се отразява на структурата на текста и 
прави впечатление на читателя. На първо 
място на специалиста, към когото е адреси-
рана тази книга, но не бих казал, че с това 
се изчерпва нейната аудитория. Тя очаква 
студентите-филолози, както литературно 
просветените свободни читатели, за които 
литературознанието не е маргинализи-
рана зона. Толкова повече, че М. Владева 
може да съчетава произведения и автори, 
умее да „сюжетира“ в рамките на научното 
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писане, следователно да държи буден ин-
тереса към текста. Като специалист, който 
познава отдавна научните интереси на ав-
торката и следи професионалното ѝ разви-
тие вече близо десетилетие, мога да кажа, 
че тя е пример за изключителна преданост 
към литературата, за сравнително бързо и 
успешно научно израстване. М. Владева от-
кри своите теми и автори, но преди всичко, 
намери своя почерк. Своя научен стил. Тя 
доказа, че доверието се оправдава с много 
труд, а преди това с любов и амбиция. Оне-
зи, които не я опознаха и не ѝ повярваха, 
опровергаха себе си. Не бива да забравяме 
обаче, че качествата на литературоведа 
се отстояват докрай. Бих казал, ако умът и 
здравето позволяват, доживот. М. Владе-
ва вече знае заглавието на следващата си 
книга или книги. Пожелавам ѝ да ги напи-
ше и издаде час по-скоро. Предполагам, че 
един ден „Българска литература на ХХ век“ 
ще бъде носталгичен спомен за началото. 
В което е имало толкова обещания и пред-
чувствия – на първо място за настъпващата 
професионална зрялост. Зрелостта на мо-
нографичното изследване, на тематично 
споената книга с откривателски дух.

Сава Василев 

Марин Георгиев. Звезден 
пратеник. Николай Кънчев  
и българската поезия. 

„Литературен форум“,  
„Нов Златорог“, С., 2016

Книгата на Марин 
Георгиев „Звезден 
пратеник. Николай 
Кънчев и българска-
та поезия“ е разказ 
за поета в споменни 
фрагменти, предаде-
ни през филтъра на 
изживяното, на лич-
ните впечатления. 
Заглавието вероят-
но цели да ни при-
помни склонността на Кънчев да обяснява 
обективни процеси с космични нагласи, 

както и неговото разбиране за ролята на 
предопределеността. Затова М. Георгиев 
го нарича небесен пришълец, улавящ треп-
тенията на вселената. Изданието съдържа 
интересни епизоди, писма и документи, 
щрихира портрети на поети, писатели и 
критици, прави анализи на творби и съ-
бития. Отделени са немалко страници за 
остроумна критика на отношенията между 
„хората на литературата“. Фокусирайки се 
все пак върху Кънчев, книгата представя 
поета като двойствена личност – отшелник, 
вярващ в пришествието, но и епикуреец, 
който се отдава изцяло на насладата на 
живота. Ето един от фрагментите, описващ 
поета: „Той беше толкова характерен, забе-
лежим отдалече, единак, мъжкар, че за мен 
още е жив; само като си го представя и го 
виждам; докато съм жив, ще е жив; мога да 
го описвам безкрай, защото всеки нов опит 
е ново възкресение, но да го видите, както 
го виждам – едва ли: слаби са думите да го 
възкресят и за вас. Само бог може!“. Въпре-
ки развълнувания тон, наблюденията на 
М. Георгиев се стремят към точност, бягат 
от патетиката и идеализацията. Авторът не 
спестява недостатъците на поета, служей-
ки си със същата прямота, с която самият 
Кънчев е бил известен между събратята си 
по перо: „Виждал съм го дори сервилен  – 
неподходящо сервилен за качествата му 
на голям, оригинален поет, какъвто винаги 
съм го смятал.“; „... спихнал е малодушно, 
защото смел на думи, инак той бе малоду-
шен...“ Общата преценка обаче е, че твор-
ческият феномен Н. Кънчев така или иначе 
не може да бъде изяснен докрай, защото 
„ние сме притежатели само на късове от 
целостта“. Такива късове М. Георгиев съби-
ра в паметта си от първата среща с поета в 
кафене „Колумбия“ до зачестилите „фиести“ 
на „четворката“ Минко Бенчев, Иван Цанев, 
Николай Кънчев и самия той. Мемоарите 
свидетелстват как постепенно индивидуа-
листът Кънчев слиза от „своя Олимп“, при-
влечен на свой ред от притегателната сила 
на литературното кафене от 70-те години. 
То е представено като пространство на 
творчески разговори, мнения, но и клюки, 
поливани със значителни количества алко-
хол. Изключително колоритни са епизоди-
те, целящи да съединят в едно висше и ни-
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зше, проявите на духовното и телесното у 
поета, изобразявайки го като особено пси-
хофизическо създание. В тях той присъства 
с модната прическа, ефектното облекло, 
избрано да впечатлява околните, с „рабле-
зианския тип“ ядене и пиене, поддържащо 
представата за ненаситност и завиден апе-
тит – ръфа луканката, без да я реже, избира 
най-голямата и най-хубава свинска пържо-
ла. Неслучайно за него авторът би избрал 
ролята на Санчо Панса – той е едър, пълен, 
червендалест, стъпва тежко, мечешки. От 
същата неистовост обаче е обладана и по-
езията му, изпълнена с несъвместимости 
като самия него. Според М. Георгиев от-
криването на поет като Кънчев (още преди 
познанството с него) е означавало промя-
на в литературния вкус и вдъхновение да 
напише собствени стихове с нови образи 
и изразни похвати. Анализите на поетиче-
ските текстове на Кънчев очертават някои 
от откритията му – например характерната 
за него сентенциозност, разпознаваеми-
ят стих-формула. Въпреки възхищението 
от авторитетите и склонността на младия 
тогава поет М. Георгиев към обожествя-
ване, стихотворенията не са приети без-
критично  – те са внимателно претеглени 
и оценени. Същото се отнася и за късните 
по-дълги стихотворения: „... независимо от 
находките, дългият стих на места се дави от 
пълнеж заради ритъма, стихотворението е 
задръстено от многодумие...“. Интересна е 
представата за Кънчев като продължение 
на Пенчо-Славейковата традиция, „скъса-
ла с изобразителните функции на поези-
ята и превърнала я в поданик на идеите, 
на духа, на вселената, в която материята е 
само една от техните привидности...“. Част 
от фрагментите имат за цел да покажат 
несъстоятелността на някои наложени 
още преди 1989  г. оценки, превърнали се 
в устойчиви критически формули за твор-
чеството на поета. Например твърдение-
то, че Н. Кънчев е скъсал с традициите на 
българската литература, че не се ползва от 
ценностните натрупвания на нейните об-
разци. М. Георгиев доказва, че всъщност 
творчеството му е синтез на всичко най-
добро в поезията ни до момента, особено 
що се отнася до метафизичността. В това 
отношение той е продължение на Яворов, 

Цветан Ракьовски.  
Пейо Яворов. Анхиалски сюжети. 

„Фабер“, В. Търново, 2016

Цветан Ракьовски е професор по ли-
тературознание в ЮЗУ „Неофит Рилски“. 
Автор е на книгите „Паратекстът на лите-
ратурната творба“ (1997), „П. К. Яворов и 
българските поетически силуети“ (1998), 
„Българските контексти в литературата“ 
(2000), „Отвъд каноните“ (2001), „Образи на 
българската памет. Историята, поборници-
те, записките“ (2004), „След края на класи-
ката. „Двойник“ и „Египетска марка“ (2006), 
„Литературата и езикът“ (2014). Книгата му 

Далчев, Геров. Кънчев се оказва нов етап и 
в разработката на някои образи и мотиви – 
небето и божественото присъствие. Тук ли-
нията започват Ботев и Вазов, следвани от 
Яворов и Дебелянов, Вапцаров, Багряна, за 
да дойде Кънчевото: „Ние сме самата воля 
на небето“. Въпреки мъдро-афористични-
те стихове, дълбаещи сложните въпроси на 
битието, художественият свят на Н. Кънчев 
не се затваря в чувства като тъга, болка и 
песимизъм. Напротив  – всичко в неговата 
вселена е хармонично, има своето място, 
дори дисонансите и несправедливостите 
са оправдани. Поезията му излъчва бо-
жествена кротост. Както казва М. Георгиев, 
в сравнение с други поети неговият олим-
пизъм е равен на хедонизъм. И с такова до-
пълнително сетиво като поетическата дар-
ба той се е наслаждавал на битието, както 
го е правил в делничния си живот. След  
„Отворена книга“ М. Георгиев отново по-
казва усета си пластично да предава на-
блюдаваното и преживяното, да превръща 
живота си в интересен и достоверен „ро-
ман“ за близкото минало. Сам споделя, че 
източникът на неговата „поетика“ са неща 
видени, чути, изчувствани. Между отдел-
ните фрагменти постепенно се очертава 
фигурата на Н. Кънчев с неговите човешки 
и писателски качества и слабости. Заедно 
с това мемоаристът извайва и онази пред-
става за истинския паметник на Поета – из-
правен, с изписан лист в ръка.

Ана Костадинова
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„Пейо Яворов. Анхиалски сюжети“ се със-
тои от пет статии, четени на конференции, 
посветени на Яворови юбилей-
ни чествания. Както казва са-
мият автор, Анхиало е важен за 
поета град: „Анхиало е не само 
разпределение за месторабота 
на един млад телеграфист. Град-
чето е граница между младостта 
и зрелостта, но и граница, про-
будила гражданското чувство, 
импулсирала творческия гений 
и създала самочувствие на Пейо 
Тотев“. 

Първият текст „Яворовите 
„Стихотворения“ от 1901 г.“ има 
за обект слабостите на първата книга на 
Яворов. Ракьовски припомня и рецензии-
те за нея като отбелязва пропуските в тях. 
Според критика слабите места в книгата 
на младият Яворов са: липса на „отчелив 
идеологически център“ в сравнение със 
свръхорганизираната книга „Безсъници“, 
смесване на фолклорни и социални моти-
ви, прекалено голям обем за дебютна кни-
га. Грешка в композицията на „Стихотворе-
ния“ според Ракьовски е и разкъсването на 
циклите от първоначалната им публикация 
и включването им в нови контексти в „Сти-
хотворения“.

Текстът „Пейо Яворов по пътя към сла-
вата (Чирпан – Анхиало – София)“ в тезата 
си се противопоставя на общоприето от 
литературната критика и история мнение, 
че Яворов израства и се формира като мо-
дерен поет в и чрез сп. „Мисъл“. Според 
Ракьовски именно „бягството“ на поета в 
Анхиало и самоналожената изолация от хо-
рата и света превръщат Яворов в модерен 
поет, в поета, който познаваме. Като дока-
зателство за тезата си критикът припомня, 
че именно в периода 1899 – 1900 г. Яворов 
създава най-много творби – 50, между кои-
то 3 поеми и 2 лирически цикъла. „Точно 
тези петдесетина творби бележат как Яво-
ров влиза в своя си форма на лирически 
изказ, който ще стане емблематичен за се-
тнешните му изяви и в сп. „Мисъл“, и в сп. 
„Художник“.

Третата статия „От Обсерваторията до 
гарата“ на Яворов и жанрът“ поставя пита-
нето защо въпросният текст на Яворов стои 

някак встрани от вниманието на критиката. 
Според Ракьовски слабият интерес към 

текста се дължи на погрешно 
жанрово разчитане. „От Обсер-
ваторията до гарата“ е опреде-
лен като очерк, но за критика 
в Яворовият текст онова, което 
липсва най-много, е очерко-
востта. Също така Ракьовски 
счита, че художественият еле-
мент на текста, произведен чрез 
иронията е също недовидян. В 
статията на критика текстът „От 
Обсерваторията до гарата“ е 
сравнен с „физиологията като 
словесен жанр от края на 18. и 

първата половина на 19. век“.
В „Поетическите царици и малките мо-

мичета“ Ракьовски проследява образа на 
Царицата в българската литература, под-
хванат от Яворов и Вазов и продължен с 
различни тематични и образни вариации 
от техните следовници – Л. Стоянов, Т. Тра-
янов, Д. Дебелянов, К. Христов... Послед-
ният текст „От оранжерията на „Мисъл“ до 
литературния канон“ проследява изграж-
дането и утвърждаването на българския 
литературен Канон и мястото на Яворов в 
него.

Книгата на Цветан Ракьовски „Пейо Яво-
ров. Анхиалски сюжети“ е ценен принос 
към огромното критическо наследство, об-
говаряло образа, личността и творчеството 
на големия поет.

Мария Димитрова-Спасова

Радка Пенчева. Морето на 
българина. Морски етюди  
в българската литература  
1924 – 1944 г. 

„Астарта“, Пловдив, 2016 

Главният уредник на къща-музей „Еми-
лиян Станев“ във Велико Търново д-р Рад-
ка Пенчева издаде своята шеста самостоя-
телна книга с критически изследвания. Тя е 
спечелила финансиране от Община Велико 
Търново по програма „Изкуство и култура“ 
за 2016 г. Тук е мястото да припомним, че 
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с предишния си критически сборник „Пи-
сателят: лица и спомени“ (изд. „Фабер“, В. 
Търново, 2014) авторката стана първият 
лауреат на новоучредената от Община Ве-
лико Търново награда „Култура“, 
връчвана за 24 май.

Сборникът „Морето на бъл-
гарина“ обединява дванадесет 
критически текста, свързани с 
произведения на известни или 
по-малко популярни български 
писатели и поети, които са писа-
ли на морска тематика. Хроно-
логично изследването на книги 
и писатели обхваща времето от 
20-те години на миналия век до 
1944 г. и в този период са вклю-
чени статии за Добрин Василев, 
Матвей Вълев, Яна Язова, Ячо Кабаивански 
(Марко Поло), Георги Попстаматов, Весела 
Страшимирова, Стефан Станчев, Димитър 
Добрев, Николай Лилиев, както и обзо-
ри за сп. „Морски сговор“ и търновския 
клон на Български народен морски сговор 
(БНМС). Разбираемо базисна е статията 
„Художествената литература на страни-
ците на списание „Морски сговор“, защото 
около тази важна българска периодика, 
излизала двадесет години (1924–1944  г.), 
се въртят повечето имена и творби, които 
съставят корпуса на книгата. Без да бъде 
изчерпателно изследване на тази тема, 
книгата обхваща преди всичко автори, из-
дали самостоятелни творби с център мо-
рето и всичко, свързано с него. Останали-
те, професионални писатели или различни 
специалисти по темата, авторката засяга в 
обзорната си статия за сп. „Морски сговор“. 
А на въпроса защо от човек от вътрешната 
част на страната ни изследва книги и авто-
ри, писали за морето, Р. Пенчева отговоря 
така: „Мисля, че в това няма нищо чудно. 
Историята на БНМС показва, че и много 
българи от вътрешността на страната са 
възприели неговите идеи и са образува-
ли клоновете в различни градове. Такъв е 
имало и във В. Търново. Неговата история 
разкривам в отделна статия. А и кой от нас 
не обича морето?“

Отбелязвано е нееднократно, че на-
шата литература и хуманитаристика като 

цяло са длъжници на маринистиката; че 
литературнокрическата ни мисъл не е из-
следвала достатъчно и във всички посоки 
морската тематика в българската литера-

тура. Смятам, че сборникът с 
критически изследвания на Р. 
Пенчева „Морето на българина“, 
макар и ситуиран хронологич-
но в неголям период и около 
дузина имена, дава своя принос 
към публикуваното досега по 
темата.

Структурно текстовете в 
сборника са дедуктивно под-
редени. На първите две места 
са поставени статиите за ху-
дожествената литература на 
страниците на сп. „Морски сго-

вор“ и за търновския клон на БНМС, след 
които логично са изведени следващите 
имена  – на „морелюбеца“ Добрин Васи-
лев (дал много на културната история на 
Варна), „екзотичния“ Матвей Вълев (из-
вън „екзотиката“ и „сензацията“ в него-
вата биография и творчество, авторката 
акцентира върху творбите му с център 
пътешествия и морето), потъналата до 
неотдавна в забрава Яна Язова, „певците“ 
на морето Кирил Гривек (Кирил Илиев До-
брев) и Стефан Станчев, „първата поетеса 
маринистка в българската поезия“ Весела 
Страшимирова-Танева (малко позабраве-
но име на първокласна разказвачка от 30 
и 40-те години на миналия век, а и поетеса, 
въпреки че наскоро площадът през Интер-
хотел „Поморие“ бе кръстен на нейно име), 
Ячо Кабаивански (Марко Поло) с неговия 
сборник „Това е положението“, Георги Поп-
стаматов и неговият роман „Рибари“ (в 
академичния „Речник на българската ли-
тература“, т. 3, 1982, погрешно припознат 
като известния писател Георги Порфириев 
Стаматов, който, съзирам, е с този роман и 
в Уикипедия, и на други интернетски мес-
та), както и двама, дошли от вътрешността 
на страната, от „сушата“, – Димитър Добрев 
от с. Щръклево (издавал там от 1928  г. в. 
„Светлоструй“, а преди това и в. „Литера-
турен преглед“, създател на Съюза на пи-
сателите от провинцията през 1934  г.; с 
оглед на темата тук е представена книгата 
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му с импресии „Морски песни“) и Николай 
Лилиев от „града на поетите и липите“, Ст. 
Загора (учителствал във Варна две годи-
ни в началото на 30-те, когато пише своя 
последен поетичен цикъл „При морето“, 
оказал се за съжаление и „неговото тъжно 
сбогуване с поезията“).

Какви са основните принципи, които 
откриваме в списанието „Морски сговор“ 
на БНМС и които защитават българските 
писатели и поети от посочения период? 
Изведени сбито от широкомащабната 
програма на организацията, можем да ги 
определим така: популяризиране на мо-
рето, плавателните реки и водни басей-
ни като пълноценно водно богатство на 
родината ни, което ще доведе до нейния 
просперитет, чрез средствата на худо-
жественото слово; възпитание на любов 
и уважение към водното ни богатство и 
основно морето, към труда и живота на 
хората, свързани с водната стихия; стиму-
лиране на високата художествена литера-
тура, посветена на морето; тематично и 
жанрово разширяване на обхвата от худо-
жествени творби на морска тема; включ-
ване на произведения на утвърдените 
български писатели (Фани Попова-Мута-
фова, Весела Страшимирова, Владимир 
Полянов, Ангел Каралийчев, Фра Дяволо, 
Георги Караиванов, Марко Поло и др.) и 
поети (Елисавета Багряна, Николай Раки-
тин, Николай Лилиев, Теодор Траянов, Ки-
рил Христов, Евгения Марс, В. Каратеодо-
ров, Люба Касърова, Мария Грубешлиева, 
Паулина Станчева, Весела Паспалеева и 
др.) в морската тематика, което несъмне-
но издига нейния литературен престиж; 
създаване на съответната терминология 
в езика ни чрез средствата на художест-
вената литература, но и чрез съдействи-
ето на видни български езиковеди и спе-
циалисти; налагат се имената на немалко 
литературни критици, които изследват 
морската тема в българската литература 
и фолклор, изкуствознанието и етногра-
фията, историята (Ем. Мутафов, Никола Т. 
Балабанов, Крум Кънчев, Добрин Василев, 
Н. Мишев, Д. Гинев, Васил Златарски, Ив. 
Сакъзов, П. Скорчев, Д. Симеонов, Карел 
Шкорпил, Ст. Андреев и др.). Разбира се, 

наред с литературни и критически тек-
стове, в морската тематика се включват 
и останалите изкуства  – с фотографии, с 
репродукции на картини; печатат се мно-
гобройни материали с политически и вое-
нен характер, хроники на военните дейст-
вия в морските басейни по времето на 
Втората световна война; в многобройните 
постоянни рубрики ще открием „страници 
за малките“, хумор, пътеписи, текстове на 
границата между литературата и фолкло-
ра/легендарното, преводи  – образци от 
световната литература на морска темати-
ка, и др. Накратко: „Изданието показва ви-
сокия дух на българина и на членовете на 
БНМС за приобщаване на морската тема в 
съкровищницата на родната ни култура, 
в издигането на морските отрасли на сто-
панството ни. В този смисъл то играе пио-
нерска роля за времето си“ (с. 24).

Не по-малко интересна е статията на  
Р. Пенчева „Търновският клон на Българ-
ски народен морски сговор (По материали 
от сп. „Морски сговор“)“, която разкрива 
детайлно организирането и дейността 
на този клон на организацията, който съ-
ществува толкова, колкото и БНМС  – два-
десет години, и е закрит от комунистите 
след 9.09.1944  г., поради ликвидиране на 
демократичния печат в България. Наред 
с изобилния документален материал, ста-
тията, а и цялата книга е илюстрирана с 
многобройни снимки, които уплътняват 
нейната художествено-критическа факту-
ра, засилват въздействието на текста върху 
читателя.

А за да отговорим на въпроса „Какво 
е морето на/за българина?“, ще трябва да 
прочетем всичко описано и написано за 
него от писателите, поетите и специали-
стите по морета, после  – метатекстовете 
в книги като „Морето на българина“ на Р. 
Пенчева (или на Георги Н. Николов. Мо-
рето в българската периодика XIX–XX век. 
Варна: LiterNet, 2009–2010), и накрая пак 
да не отидем на море, за да проверим на 
място (защото повече от 50% от българите 
не могат да си го позволят днес, ако про-
фанираме).

Владимир Шумелов
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особено съвместната ни работа по списва-
нето на „Света гора“, ни помогнаха с опит и 
мъдрост, доведоха ни до идеята да бъдем 
полезни, доколкото ни позволяват сили-
те и таланта, на това вече доста странно и 
многострадално чудовище, наречено съ-
временна българска литература. А именно, 
да зачитаме дарбицата, независимо от ней-
ното местообитание, да се грижим за тази 
дарбица така, вместо така наречената на-
ционална литература в лицето на нейните 
институции...

Институциите или ги няма, или си имат 
медиен списък с имена, та погледът им сти-
га няколко пръста пред носа. А Вл. Шуме-
лов познава, при това лице в лице, автори-
те, за които пише. Представял е книгите им 
в много градове от страната, на някои е бил 
редактор, на други възторжен или остро 
критичен рецензент. В правото си е да го 
направи. Пишейки, той винаги е имал пред 
себе си една жива и реална литература. Не 
казвам, че личното познанство е задължа-
ващо условие...

Сега се опитайте да си представите, че 
тези няколко книги с рецензии на Шумелов 
и всички издадени до тук броеве на „Света 
гора“ ги нямаше. Не съществуваха. Ще ви-
дите как белите петна превземат сериозна 
част от литературната карта на България. 
Да не говорим за самочувствието на авто-
рите, за усещането, че са част от литерату-
ра, навикнала да прелива от мълчание и 
полупризнания...

Но да не говорим за това. Прочетете 
съдържанието на книгата и ще научите 
няколко важни неща за критика Вл. Шуме-
лов. Първата част, „Преводна литература“, 
разказва за пребиваването му в терито-
риите на чуждото. Нарочно не изброявам 
визираните писатели. Да, попаденията не 
следват само и единствено личния избор – 
те са въпрос и на издателски капризи. На 
онова, което е пътувало към „Света гора“ и 
към Владо от многобройните издателства в 
страната. Разбира се, че казаното важи до 
голяма степен и за витрината на българ-
ската литература, но ще се намерят и други 
причини, повлияли при избора на автор и 
книга. В раздела „Българска литература“ 
ще откриете много познати и непознати 
имена. Повечето на автори от градове като 

Владимир Шумелов. Ще чакам 
дъгата (литературна критика, 
интервюта, етюди). 

„Либра Скорп“, Бургас, 2017

Хубаво заглавие, 
добре оформена кни - 
 га, разнообразно съ- 
държание и, най-
важ ното, желание да 
аргументирш онова, 
зад което заставаш. 
Ако има такова нещо 
като професионален 
читател, то в пълна 
мяра важи за автора 
на тази книга, плюс 
визията на филолога, 
законните претенции на критика, редакто-
ра и на писателя. На пишещия брат. Писа-
телят-критик, досещаме се, е в деликатата 
ситуация на наблюдаващ и наб людаван. 
Нещо като: „Докторе, излекувай се!“. Но да 
си и двете у нас, слава богу, вече не е мръс-
на работа. У Шумелов писателят и критикът 
винаги са вървели ръка са ръка. При това 
критикът предпочита съвременната лите-
ратура. Писателите съвременни. Нещо ти-
пично за свободния критик, за разлика от 
университетския преподавател, който все 
се извръща назад и не може да се отърве от 
чувството, че там нещо е забравено, недос-
татъчно разбрано и трябва да се обяснява... 

Това не е първата книга с оперативна 
критика на Вл. Шумелов. Не е тайна, че има 
и други, основаващи се на написаното в 
алманах „Света гора“, особено в раздела 
„Преглед“. И като редактор, и като човек, 
за когото днешната литература е реален 
списък от заглавия и имена, а не интелек-
туално умопостроение, легитимиращо 
преди всичко личния вкус и претенции, 
Вл. Шумелов се чувства дъжен да бъде на-
всякъде – тук и сега. Помня годините, през 
които погледът му настоятелно се спираше 
на столични автори от различни поколе-
ния, търсеше може би някакво признание 
и одобрение, но не съм убеден, че удостое-
ните с неговото внимание бяха достатъчно 
поласкани и признателни. Но животът, и 
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Бургас, В. Търново, Пловдив, Ст. Загора и 
др., но има и такива, които живеят в чуж-
бина. Защото българското в литературата 
присъства навсякъде. В рубриката „Ин-
тервюта“ ще прочетете разговорите на Вл. 
Шумелов със Здравка Владова-Момчева, 
която от години живее работи в Лондон, и 
напусналият ни наскоро Атанас Радойнов 
от Бургас. Те са важни. Защото разчитат не 
само на откровеността на интервюираните, 
а и на качествата на интервюиращия  – на 
предварителната му подготовка и умение 
да извлече най-важното от събеседника.

„Ще чакам дъгата“ завършва с четири 
етюда. Това са страниците за разкош. За 
разговор със себе си. Диалогът между чи-
тателя и четирите етюда започва по-къс-
но – след като е завършил този на автора 
с другото му Аз. Вл. Шумелов обича да пъ-
тешества из различни пространства. Да ни 
среща с различни хора и изстории. Такива 
има в първия етюд, „По следите на едно 
писмо“, който закова вниманието ми. Раз-
казаното от Петър Бакърджиев наистина е 
прелюбопитно, но и ме кара да си задавам 
въпроси за друг един Бакърджиев от Ст. За-
гора, с когото подозирам, че са в родствена 
връзка... Това обаче е друга тема. Както и 
тази, която открива вторият етюд, поветен 
на случая Брайвик. Вл. Шумелов въвлича 
разнопосочна информация, поставя инте-
ресни въпроси, дори такива, на които се 
налага да отговарят българи на чист бъл-
гарски език... 

В етюдите има място за мнения от интер-
нетпространството, за факти от по-далеч-
ните години и някогашния в. „Артфорум“, но 
това е типично за Владо. Както и писането 
на етюди като този със заглавие „Край“, чи-
ито обрати не всякога мога да проследя и 
обясня... Но да завърша с онова „Започвам“, 
белязало края на книгата. Последото изре-
чение на последния етюд гласи: „Аз пиша, 
докато свършвам.“ Опитвам се да го проче-
та метафорично – пишем, докато умираме. 
Умираме, пишейки. Целият ни живот е едно 
безкрайно писане. Това е нашата форма на 
живот... Дано е така. Иначе не бих искал да 
си представя автора в ситуация, за която 
настоява буквалният прочит. 

Сава Василев 

Кирил Попов. Стилуети. Т. 2. 

„Стилует“, С., 2017

Втората книга от  
двутомника „Стилу-
ети“ на критика Ки-
рил Попов се появи 
в началото на 2017 г., 
11 години след пър-
вия том със същото 
заглавие и подза-
главието „В прос-
транството на бъл-
гарската литература 
от последните две 
десетилетия на XX 
век“. Издател и тогава, и сега е ИК „Ваньо 
Недков“, но любопитният/симптоматичен 
факт днес е, че издателството вече се нари-
ча „Стилует“. Между тези два тома виждам 
и един твърде важен изкуствоведчески 
труд на К. Попов  – „Страници от картини“ 
(монография от 570 с., издание на „Студио 
К-дизайн“ и „Стилует“ ЕООД, С., 2014), който 
донякъде можем да оприличим като ана-
лог на „Стилует“-ите, но в областта на изоб-
разителното изкуство.

Пиша с удоволствие и признателност за 
този голям български критик на изкуството 
по много причини, но част от тях са и леко 
сантиментални: през тази година заедно с 
неговата книга от печат излезе и моят по-
реден критически „опус“ „Ще чакам дъга-
та“; в тома на „Стилуети“ фигурира и моята 
скромна персона на белетрист, а разсто-
янията и различни обективни обстоятел-
ства не ни позволяват да се виждаме често. 
Разбира се, четем се и се радваме един на 
друг – аз синовно, той по бащински, което 
е по-важно. А най-същественото е, че без 
умора четем и другите, опитваме се да ги 
разберем и обхванем в някакви критиче-
ски слова (и рамки, донякъде).

Да се върнем към „Стилуети“ (2). Пър-
вото впечатление на читателя е чудесната 
корица с графикатура на проф. Иван Газ-
дов (който е и оформител на първия том 
на книгата), както и сполучливият неологи-
зъм, дал, както вече споменахме, и новото 
име на издателство „Ваньо Недков“  – нео-
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логизъм, роден от микса на „стил“ и „силу-
ет“ и базиран основно върху стилистиката 
на произведения на български автори от 
последните две десетилетия на XX век. Как-
то и предишния том на „Стилуети“, и този 
продължава процеса на преосмисляне на 
литературните процеси и явления след 10 
ноември 1989 г. – процес, фокусиран вър-
ху по-известни и не толкова популярни 
автори и книги, много от които се изявиха 
активно след преврата от 10 ноември и за-
щото „те не обслужваха системата“. Катего-
рично това е една от необходимите честни 
и обективни книги за творчеството на бъл-
гарски автори от Прехода. Подредбата им 
в структурата на книгата не е йерархично 
и тя не търси официализираната им преди-
слокация в българското литературно прос-
транство. Знакова в жанра на литературно-
критическия портрет, книгата акцентира не 
толкова върху биографичното, а изследва 
стилистическите достойнства на текстове-
те и вътрешните движещи сили на таланта 
на отделния писател и литературния про-
цес като цяло.

В сравнение с т. I на „Стилуети“, т. II e по-
голям в съдържателен план и като обем  – 
390 с. срещу 296 с. на т. I. Структурно както и 
първата книга, и втората е разделена на две 
отделни части: I. Студии и статии и II. Сти-
луети. От включените студии и статии за 
известни и по-неизвестни български писа-
тели, единствено се повтаря името на Алек-
сандър Томов, но докато в първия том кри-
тическият текст за Ал. Томов визира негови-
те книги „Новобогаташи“ и „Арсения“, то във 
втория изследователският периметър на 
автора е по-широк: разглежда прозата му в 
книгите „Елегия за птици“ и „Здрач и печал“, 
романите му „Мечът на групировката“, пре-
минава върху демитологизацията в конте-
кста на историята („Йешуа“), простира се 
върху темата „Византия“, интерпретирана 
от Томов в трилогията „Пурпур“, „Византий-
ският лабиринт“ и „Императрица Теофано“. 
Останалите имена в раздела „Студии и ста-
тии“ са: Константин Павлов (1933 – 2008), 
Александър Геров, Малина Томова 
(1950 – 2011), Виктор Пасков (1949 – 2009), 
Богдана Зидарова, Иван Карадачки, Стефан 
Величков, Тошо Дончев, Павел Павлов, д-р 
Александър Попов, Лена Левчева, Кристин 

Димитрова, Теодор Христов (1969 – 2007), 
Кънчо Кънчев, Марияна Фъркова.

Разделът „Стилуети“ от отличие от този в 
първия том, е съставен от няколко дяла: 1. 
Поети и преводачи (Рада Панчовска, Румен 
Стоянов, Пламен Дойнов, Боряна Терзиева, 
Емил Басат), 2. Разноликото поетическо 
слово (Христофор Тзавелла, Вътьо Раков-
ски, Пламен Антов, Михаил Калдъръмов, 
Боян Ангелов, Йордан Ефтимов, Паруш Па-
рушев, Божидар Богданов, Крася Титянова, 
Ирина Александрова, Иван Дойнов, Иван 
Маринов, Йордан Русков, Светослав Сла-
вов), 3. Художествена проза (Димитър Шум-
налиев, Станко Михайлов, Диана Димих, 
Александрина Пендачанска, Божидара Це-
кова, Иван Сухиванов), 4. Конексивни арт 
увлечения (Иван Газдов, Пенчо Кулеков, 
проф. Петър Петров, проф. Йордан Калай-
ков, Владимир Шумелов, Лили Вермут, Ва-
силен Васевски), 5. Метареализъм (сп. „Нов 
Стрелец“, Михаил Тошков, Иван Здравков, 
Асен Дипчев, Анжела Димчева), 6. Родоп-
ски мотиви (Владимир Арденски, Борис 
Кольковски, Стоян Райчевски), 7. Pater Fa-
milias (За патернализма в литературата) 
(Светла Ракитин за Никола Ракитин, Делка 
Димитрова за Никола Димитров, Екатерина 
Василиева и Емил Басат за Асен Василев, 
Йордан Атанасов, Явора Стоилова за Васил 
Стоилов, Ангел Железаров за Георги Же-
лезаров), 8. Историята като литерату-
ра („Инкриминираният образ на войната 
в българската литература“, за дневниците 
на Йордан Вълчев, за мемоарите на Камен 
Васевски, за полемичното слово на Цанко 
Живков, за обективната достоверност на 
Цветана Кьосова), 9. За емигрантската ли-
тература (Стефан Гечев, Андрея Гърнев-
ски, Сава Рясков, Любомир Николов, Жени 
Заимова, Марсия Малинова-Антони, Яфа 
Казанджиева), 10. Тревога за езика (акад. 
Михаил Виденов, Нели Недялкова).

Така структурирана, особено във ос-
новната си втора част „Стилуети“, книгата си 
е поставила задача да изследва и отделни 
тематични полета (патернализма, истори-
ята, метареализма, конексивността в из-
куството); отделно от новите имена, които 
са попаднали в различните дялове на тази 
част, личи и една „серийност“ при имена на 
писатели, което е ценно и за уплътняване 
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на техните „стилуети“, и за проследяване на 
тенденции в литературния процес. Такава 
„серийност“ от т. I в т. II можем да забеле-
жим при Рада Панчовска, Пламен Дойнов, 
Йордан Ефтимов, Йордан Атанасов, Влади-
мир Шумелов, Иван Сухиванов.

Книгата стъпва изключително върху 
сътворяването на стилистически порт-
рети на творците, но в изграждането им 
авторът включва и литературни анализи, 
психология, целият онзи литературовед-
чески бекраунд, който уплътнява образите 
и разкрива същностните черти на тяхната 
поетика, прави ги по-привлекателни и раз-
личими. В този контекст последният дял 
„Тревога за езика“ не е откъснат от обща-
та тъкан на книгата, от лингвистично-сти-
листичния анализ, на който са подложени 
текстовете. Кирил Попов пише с любов, с 
респект за „своите“ автори, но не смуща-
ва читателя в неговото право на пристра-
стие към едни или други автори и книги, 
по едни или други причини. И ако трябва 
да посочим „червената нишка“, която пре-
минава през цялата монографична книга 
и която обединява иначе толкова различ-
ни автори, творби, мотиви и образи, тя се 
състои в това, че интерпретираните автори 
остават последователни в отстояването си 
на своите творческа природа и стил, при-
даващи им самобитност и различен худо-
жествен израз.

Монографията е придружена с резю-
мета на руски, немски и английски език, с 
„Речник“ и с раздела „Първи публикувани 
варианти на включените в книгата статии, 
студии и рецензии“.

Владимир Шумелов

Йово Неделчев.  
Случки и неслучки. Видрица  
кн. 1, кн. 2, кн. 3. 

Варна, 2017

Балканджи Йово от село Дъбравино!  – 
сепва нашата памет за оня, изпят от народа 
и именуван от Пенчо Славейков, но този 
наистина съществува, а аз го познавам от 
юли 1967  г., вече половин век, което е и 

мяра за историческо време. Трите видрици 
на Йово Неделчев са излезли последова-
телно през 2015, 2016 и 2017 г. и са тънки, 
както и другите две от същото време. Не 
смея да ги нарека книжки и защото са дове-
ли до думите на Петя, неговата жена: „Йово, 
ти си за убиване, парите свършиха!“ Спо-
менатите пари са пенсионерски левове (за 
втората видрица са от Марина Иванова) и 
аз се съгласих с присъдата по друга причи-
на – победителите не стават за паметници, 
ако са живи.

С лека ръка напи-
сах „присъдата“, но  
все пак трябва да я 
оправдая – Й. Недел- 
чев цял живот е жи-
вял чрез словото 
и със словото като 
журналист, издател 
и редактор (по сте-
чение на обстоятел-
ствата винаги гла-
вен) и едва когато се 
оттегли в родното си 
село от словесните многогласия във Варна, 
се осмели да постави името си над своя 
книга и то няколко години преди да напра-
ви осемдесет (при „Йордан Вълчев  – бага-
тур на Отечеството“). Бях с него на бащи-
ното му лозе, на баир лозе (според както го 
иска пословицата), и над нас бяха Дъбрави-
но и златна Камчия, а срещу нас не толкова 
величествен, колкото името си, снишаващ 
синьо-зеленикав гръб към морето, Балка-
нът. И името на селото е като за Балканджи 
Йово. Пил съм от виното на това лозе – то е 
много старо и за чудене е как такива, сякаш 
измислени от график разкривени черни 
чукани, могат да изтръгнат от земята сок за 
изтънчено удоволствие, каквото всъщност 
изпитах и при четенето на неговите „фраг-
менти“ във видриците. Жанрът „фрагменти“ 
в нашата литература е въведен от Атанас 
Далчев, но някой от „фрагментите“ на Й. 
Неделчев нескромно мерят ръст с класи-
ческите. Като ми липсваше друго сравне-
ние под ръка, за да представя другите две 
видрици по съответната им мяра, заместих 
го с думите за направата на „фрагментите“ 
в тях – уши чули, очи видели, сърце пребо-
ляло, ум претеглил и ръка написала думите 
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за виденията, с които искаме да се простим, 
преди завинаги да замълчим като българи. 
Видял и чул колкото другите край себе си, 
Й. Неделчев е запомнял потребното и ни 
връща усещането на момчето за света, на 
мъжа паметта от битките за своето, на ста-
реца мъдростта, че имаме право да смя-
таме „нашите звезди са най-големи“, след 
като и другите го правят.

В първите две видрици няма тематични 
раздели и те сякаш са навързани по волята 
„думата дума отваря“ и на петте Ка в жур-
налистиката „кого, къде, кога, как и какво“ 
не мога да забравя или трябва да помним. 
В наниза следват природни или душевни 
пейзажи, сенки на някогашни хора и силу-
ети на живи все още, запира ни случка или 
идея, за която си струва да се замислим и 
поговорим заедно с Й. Неделчев. След об-
мисленото начало на първата видрица с 
десетките имена на обитателите на доли-
ната на Златна Камчия от времето, когато е 
правил невероятната многотиражка „Коо-
перативна трибуна“, и с пришълците в нея 
с имена не само на първенците на българ-
ската култура (Димитър Златарски, Андрей 
Германов, Йордан Вълчев), но и на светов-
ната (Цветан Тодоров), с които ни среща и 
в следващите две видрици, той ни предста-
вя и своето варненско битие и важните за 
него мъже и жени. Вече главен редактор на 
Телевизионен център Варна, той направи 
в Аспарухово, Варненско, документалния 
филм „Сезони“ (той е неговият сценарист) – 
наистина „минало незабравимо“ за остана-
лото в историта на българското село.

Имал съм битието на фолклорист в 
родния край на Балканджи Йово от Дъб-
равино, затова отделих разказа му за „една 
българка“. Поради печатна грешка година-
та на раждането ѝ е изписана 1212 г. вмес-
то 1912 г. (баба Радка от Галата, квартал на 
Варна, сякаш разказва 700-годишния си 
живот от пукането на гранатите при Одрин 
през 1912 г., малко преди 1212 г. е присти-
гането на цар Калоян и войските му при 
Одрин през 1205 г., грешката сякаш е пръст 
Божий), но разказът ѝ стига чак до срещата 
ѝ с Йово Неделчев и останалите гости, на 
които разказва как е станала „майка на мос-
товете“. За да прекопае нивката си отвъд 
бушуващия Вит, с малкото си момченце на 

гърба, на колата на дядо Вътко, преминала 
отвъд – посиняло от студените води, детето 
оживяло, а тя се врекла: заправили се някъ-
де мост, да принася млад добитък за жерт-
ва. Та така през живота си до строежа на Ас-
паруховия мост, когато пекла агне, кърпи и 
ризи навезала за строителите му. На тях им 
се видяло смешно, а тя се оправдала с раз-
каза за вградената невеста и нейното мом-
ченце. Случило ли се е, или е само разказ 
на „една българка“, пожелала да бъде „май-
ка на мостовете на нашата земя“, но сякаш 
някой от подземията на паметта ни нареж-
да и може би не е „сякаш“, а действително 
заповядва.

Така случки и неслучки се подкрепят 
взаимно, а от „неслучките“ си избрах за моя 
следната: „Цялата вселена се побира в ду-
шата ми. Намирам смисъл в лекомислието 
на облаците, които играят по свирката на 
вятъра. Поздравявам любопитния лалугер 
и търся занесено пеещата точка на чучу-
лигата. Разплаква ме една детска сълза и 
се радвам, когато децата са весели. Дола-
вявам уханието на всяко цвете поотделно. 
Чувам хармоята на пеещите звезди, наоби-
колили красивата тържественост на месе-
чината... И така нататък, и така нататък. Ще 
ме попита ли някой с усмивка дали има още 
нещо?“. 

Без страх от трафаретите Йово Недел-
чев изказва своето „аз“ отвътре, както мом-
чето, което все още не знае за тях, а такива 
бяха и моите думи някога, затова съм му 
признателен, че ми ги връща в днешния 
ден.

Не се наех да опиша темите, около кои-
то кръжи перото на Й. Неделчев, защото 
фрагментите трябва да се четат на глътки 
(както М. Арнаудов препоръчва четенето 
на „Български притчи или пословици“ на 
Петко Славейков). Четох ги по този начин 
при пътуванията ми с влак от В. Търново до 
моето родно село. Минавах покрай земя, 
която вече беше купена и очакваше желез-
ните колове на своите огради, забити от 
новите ѝ собственици – и всеки един „фраг-
мент“ беше прощаване с нея. Предстои да 
разберем защо гостолюбиво посрещнах-
ме Робинзон Крузо на своя остров и защо 
ще го изучават в училище по задължение 
децата с упоението на Петкан, зарадван с 
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новото си име, с което ще се запъти към не-
говите, Британските острови.

Част от премълчаното от Балканджи 
Йово във видриците го знам. И другите  – 
също. То е за Яна в тихия кът на сърцето. 
Не могат да ни я вземат и заедно с нея ще 
достигнем до „другата трева“  – така пееха 
поетите в онова време преди половин век, 
когато се срещнахме с него в Дългопол. Но 
„думата дума отваря“ за третата видрица. 
Тя е за А. Германов  – направена с много 
трепет, със стихове на поета, със снимки и 
с писмата му до Йово Неделчев и до една 
жена – Наварт Хмаяк от Варна. Писмата до 
нея са тринадесет и от последните две го-
дини на поета  – искрени равносметки за 
битието и преживените от него болки, ся-
каш тя е другото щастливо намерено „Аз“. 
Затова са толкова важни и за този рано 
тръгнал си от нас голям български поет.

Такава като книгата за А. Германов е и 
споменатата вече книга за Й. Вълчев, изля-
зла във второ преработено издание през 
2015 г. (и тук снимките и писмата са от лич-
ния архив на Й. Неделчев, личен е прочи-
тът на всички книги на Й. Вълчев). Двамата 
бяха антиподи – водещият беше гръмогла-
сник, вторият  – губещ се глас; Й. Вълчев 
беше авторът на „Стъпала към небе“, Й. Не-
делчев  – редакторът на второто издание. 
Както ще каже сам вторият: „той беше мо-
нархист, аз вярвам в „поправител недъзите 
на обществото“, а бяхме приятели“, защото 
и двамата са изповядвали любовта към 
Отечеството.

Към изброените трябва да добавим и 
най-странната по заглавие – „Светците сли-
зат от иконите“ от 2015 г. (заглавието е на 
издателя на „Морски свят“ Петър Тодоров, 
издал и останалите четири книги). „Иконо-
писаните“ са на снимки още на корицата – 
вътре малкото от онова, което Й. Неделчев 
е изписал за Димитър Златарски, краевед, 
оставил образец за това поприще в наше-
то съвремие, за Андрей Германов, за Иван 
Вълчев, политзатворник (според поета То-
дор Копаранов, който е и историк по обра-
зование, той е единственият, съден за сти-
хотворение преди Девети) и председател 
на АПК Дългопол, подкрепил наградите за 
литература и музика за българското село, 
както и пет страници за Цветан Тодоров, с 

Понката. Панайот Димитров. 
Отзад напред и нататък. 

„Фабер“, В. Търново, 2017

Няма да намерите тази книга по кни-
жарниците. Това намалява почти до нула 
шанса повечето от вас да я прочетат. На 
мен ми е подарък, пише го изрично, името 
ми се явява през малко прозорче, нарочно 
изрязано в корицата – така че посвещение-
то вътре да остане скрито, но името да над-
нича и да гали егото... Няма място тук нито 
за его, нито за завист. Чудесно издание, 
направено от „Фабер“, достойно за автора 
си. Сигурно редовните членове на просло-
вутите Петъци при Понката са снабдени с 
екземпляр. Поискайте от тях да ви дадат 
книгата на заем и прочетете. После върне-
те, колкото и да не ви се иска... Понката е 

авторова снимка в Дългопол и с факсими-
ле на новогодишна картичка от 1965 г. Вече 
знаех за Цветан Тодоров и Юлия Кръстева 
като за току-що изгрели звезди на небос-
клона на френското знание за литерату-
рата „такава, каквато е“, та като отидох в 
Дългопол през 1968  г., удивен разгръщах 
страниците на „Кооперативна трибуна“ с 
няколко негови текстове, един от които 
беше за дядо Велико Добрев – на площада 
го срещнах все още с потури, беше земеде-
лец по политически убеждения и на снимка 
го имаше в музея, защото е бил и народен 
представител при управлението на Ал. 
Стамболийски. Как внезапно ги беше срещ-
нала голямата история – единият, макар и 
в потури, другият, макар и учител по френ-
ски в гимназията. Сега книгата на Балкан-
джи Йово просто ми припомни написаното 
тогава от Цветан Тодоров: „И докато други 
приказват на едро, без да създават нищо, 
такива като дядо Велико незабележимо 
движат живота напред“.

Виждам смисъла на трите видрици и на 
другите две малки книги на Йово Неделчев 
като опит за задвижване на живота напред, 
а за да не останат незабелязани, изписах 
усещането си за тях.

Анчо Калоянов
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написал книгата – във всеки смисъл на ду-
мата, – редейки дума подир думи, оставяй-
ки във всяка буква по частица от 
себе си. Да, написана е на ръка, 
с технически шрифт, да се чете 
по-лесно. Бавна, дълга, надявам 
се обаче удоволствена проце-
дура – да изпишеш себе си. Из-
рисувал я е, изографисал даже. 
Малко-нещо прилича отдалеч 
на детска книжка, но то е защо-
то детското е останало у Пон-
ката  – като любопитство, чиста 
радост, удоволствие от живота, 
желание за общуване с хората... 
Другото са спомени, весели и 
невесели, но многозначителни... Всъщност 
книгата се състои от множество, различни 
по обем, есета, етюди, фрагменти. Понка-
та се е събирал. Но по негов си начин. На 
разказвач и сладкодумец. Преди доста 
време публикувахме негова проза. Още 
тогава разбрах за тази му дарба, а защо не 
повторихме... Ние забравихме, той не се 
накани... А си струва заради увлекателно-
то разказване. Заради способността му да 
бъде ироничен и самоироничен. На места 
остър, но винаги благороден. В тази книга 
има много мъдрост. И истинско удоволст-
вие от живота. Има хрумки, приумици, име-
на на приятели. Понката е намерил начин 
да улови, дори да спре времето, но само за 
миг, без да го спъва и замразява в своя пол-
за и интерес. Не мога да ви разкажа нищо 
от съдържанието. То е еклектично – интим-
ни светове, спомени, преживявания, про-
блясъци за исторически събития и обрати, 
„репортажни“ свидетелства, реплики към 
онова, което ни заобикаля, в това число и 
към бесовете на политиката... Опитвам се 
да си представя, ако всеки от нас имаше – 
ако беше написал  – по една такава книга. 
На достойна възраст. Тогава нямаше да има 
нужда от родови хроники (то пък кой ли ги 
пише вече). Паметта щеше да си стои непо-
кътната, жива, преливаща от страниците на 
книгата. Отваряш я и личният свят, лична-
та история разказват за себе си и другите. 

Като прочетете написаното от бабата, дядо-
то, бащата, майката, децата – ето ви роман 

за фамилията. Няма нужда от 
излишни дати и имена, строга 
подредба, опити да бъдат впе-
чатлени съвременници и пото-
мци. Засичането на отделните 
разкази би означавало заплита-
не на сюжетните линии. Според 
читателските емоции, способ-
ности, въображение... Роден в 
Сливен, живял в Бургас, Понката 
си избира да гледа водите на 
Янтра. Избира си да бъде едно 
от имената, които правят гор-
ди градовете, в които живеят. 

Доколко градовете го разбират и оценя-
ват – това е друг въпрос... Понката е видял 
много. Не само заради натрупаните години. 
Имал е шанса да пътува, чак до Америката, 
значи и да преценява. Да сравнява своето с 
чуждото и чуждото със своето. Аз не зная в 
чия полза са тези сравнения, но щом е тук 
и се бори с камъка, разбирай и с живота, 
нашенското му е по-свидно. Сам казва, че 
е работил с всякакъв камък. Че това е не-
говият материал. Скулпторът от града на 
войводите сам е станал войвода. Води чета 
от приятели, които го тачат и чакат да ги 
събере край огъня си. Знаят над 400 пес-
ни. Имат си песнопойка. Те са чета  – чета 
с войвода. Която сребрее и оредява, но не 
се предава... Оставих бележките си за тази 
книга накрая. За финал на нашия „Преглед“. 
За десерт, от който нито един нормален чо-
век не би се отказал. Стига да го има пред 
себе си... Затова препоръчвам на Понката: 
след изящното, но рядко издание, да набе-
ре всички тези истории и да ни ги даде  – 
ние ще намерим как да ги публикуваме. 
Най-лесно би било на елетронния носител 
към броя. За да може всеки, който им се за-
радва, да ги изпрати на своите приятели. А 
сега от нас, от приятелите от „Света гора“ – 
на Многая лета за автора на тази забележи-
телна книга.

Сава Василев

Преглед
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