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"Не съм съгласен с това, което казваш, но
докато съм жив ще защитавам правото ти
да го казваш."
"Едно от най-важните човешки права е
правото да бъдеш крив."
"Предразсъдъкът е мнение, което не се
основава на разума"
"Суеверността прави хората глупаци."
"Човек е свободен в момента, в който
пожелае да бъде."
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Защо танцуваме?
"Не съществуват отговори, само решения."
Станислав Лем, „Соларис“

Покорената крепост
Беше престанал да мисли тази крепост като проблем.
Изминаха години,
откакто изби половината й население,
а останалите го честваха като владетел на света.
Остави за свой наместник не най-сигурния си,
но иначе безжалостен воин.
Вероятно трябваше да предположи, че жителите
имат нужда да ги ухажва с височайши посещения,
при които да блести с още една нова жена,
с периодични обезглавявания
на фона на още един красив залез,
едногодишни освобождавания от данъци,
последвани от удвоени данъци,
рокади на гарнизона, внушаващи уважение.
Вероятно ако не беше приел, че тази крепост
е вътре в сърцето му,
нямаше да се наложи да кърви пред стените й
в този утринен час
на година, която няма да остане в историята.

Игра
Каква весела игра.
Първо изненадата от ръката,
оказала се откъм гърба.
Не, ясно, че не крие нищо.
Другата продължава да се мята

MOPE

пред гърдите и така двете
образуват трептяща свастика,
видима на рентген.
Каква весела игра.
Ако натисна повече,
ще кажеш, че се предаваш.
А щом те пусна,
ще ми подложиш крак,
за да ти се поклоня доземи,
с ръце, вдигнати към краката ти
в молитвен жест.
Каква весела игра.

Седемте пингвина
На Ада, която кога беше слушаше приказки
Ето и един пингвин.
Станаха два.
Въоръжени до зъби.
Единият с тояга.
Другият с голи ръце.
Три.
Четири.
Пет.
Шест.
Седем.
Като седемте самураи.
Как да ги различа един от друг?
Искаш и трябва.
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Вечна татуировка
Лъв, птица, повтаряща като бормашина, и змиорка.
Преди 15 години си беше татуирал лъва
и надписа „45 години стигат“.
Тогава все още бе безсмъртен
и можеше да обвинява без срам.
Сега смяташе един час
за предостатъчен.
После добави папагала
и превръзката с липсващото око.
Беше приел, пиратите
са най-добрият израз на самоконтрол.
А рибата, която не бе риба,
сякаш му трябваше, за да помни,
че всичко се измества през пластове вода –
в огледало, където се настигат
вечно замръзналите му образи
отпреди, отсега и от занапред,
безброй образи, насечени от мътната вода.

Никаква жестокост
Приятелска среща. По-точно две,
при разменено домакинство.
И в двата мача помня
само равния резултат.
Първия път се изсипа градушка
от голове, както гласи дежурната метафора.
Натъртени деца задръстиха местната болница.
И зрителите очакваха повече от следващия мач.
Но тогава играчите бяха слънчасали
и поемаха вяло само заучени ситуации.
Равенството се запази и при дузпите.
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Просто отлични вратари, защото нападението бе на ниво.
Хващаха с голи ръце всяка топка като летящо сърце.
Без никаква жестокост.

Симетрия
Жената никога няма да разбере мъжа.
Мъжът никога няма да разбере жената.
Сит на гладен не вярва,
но и гладен на сит не вярва все пак.
Един вижда сивите космати дупки в сиренето,
друг – бялата гланцирана стена между тях.
Един вижда прошката, друг – болката.
Един – „панически“, друг – „на пристъпи“.
Един ще види сънувания като мъртъв жив
и ще каже „Ооо, това значи, че той ще живее дълго!“
Друг ще види сънувания като жив мъртъв
и ще каже „Оооо, това е на смърт! Или ти, или близък твой
човек ще умре! Най-малкото ще се разболееш!“
Един ще каже „Слава богу – боли те!“
А друг – „Колко тъжно – боли те!“
Един ще се зарадва, че човекът, когото обича, се заглежда
по други – значи е жив!
Друг ще иска смъртта си, защото човекът, когато обича, се
заглежда по други.
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Един ще чака да си простим,
друг ще чака това да се отложи до след смъртта ни.

Четенето на мисли
Отдавна открито, но какво от това.
Нормално е да прочетеш в писмо на влюбен:
„Ето защо не можем и никога няма да можем да бъдем заедно. Аз
ти говоря за това, че съществува четенето на мисли, но то
не води до разбиране,
защото всеки иска да победи,
да възпроизведе някакъв модел,
своя модел на доминация.“
Ще кажете, че влюбеният не пише така. Че
влюбеният неистово признава само едно – че е неспособен
да не превръща
биологичното в абстракция.
Този абстракционист влюбеният.
Но цитираната мисъл е от истинско писмо, какво ще кажете
сега?
Ето как продължава:
„Не е откритие, не е отговор. Част от глупостта,
която може да бъде конципирана.“
А сега де!
Защото е знаел, че четенето на мисли не просто съществува.
То е едно от оръжията, използвани не по предназначение.
Това, което не е разбирал, е, че
за всяко оръжие с основание съществува подобно подозрение.
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Трети фрагмент от един или три съня
Този е артистът на сезона.
Акцията му се нарича Електрификация
на сърцето.
Проста работа:
посещава през седмица
кардиохирурзите. Влизат
през рамото и му поставят
пейсмейкър. Сменят
му клапа. След това сменят сърцето
със сърце на друг човек.
След това и другото сърце –
със свинско. Свинското също стои само седмица
и идва ред на изкуствено сърце.
Акцията се проваля,
когато според артистичния план
трябва да остане без сърце –
вързан за кръвоносната система на друг човек.
Жена му се е развела с него
още при операцията с клапата. А циганинът,
полакомил се за няколко хилядарки,
вече е посетен от знахара на маалата
и е изчезнал без следа.
Така и не се стига до връщането
на всички чаркове,
както са били в самото начало.

Природа
Фантомни болки
на мястото на някогашния трибуквен орган.
Имам предвид окото.
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Какво не успях да кажа на Биньо Иванов
Какво не успях да кажа на Биньо Иванов, мисля си. Не
във ваната. Сърцето пак се сили да направи световен рекорд
и от тази мисъл ми става смешно.
Ако изобщо е мисъл.
Не във ваната, разбира се,
след Марат
или поне след картината
как кърви там,
пък и по принцип – вана-гроб, то е ясно.
Как ми дойде да я спомена, не знам как,
при положение, че и Биньо, и аз, и дори Че
сме верни на душа,
в което можеш да бъдеш сигурен.
Греба към брега на хребета
с две ръце и с още толкова крака и зъби.
Сърцето прави втори неуспешен опит,
а мисълта сменя дома си от големия в малкия мозък.
После пак се покатерва в големия като върху печка.
Човекът е винаги две души под един леден душ.
Не успях не защото не го познавах – не, не разликата
в поколенията, наистина не съм го виждал на живо.
Картината от хартия е под карантина.
Не успях само защото не съм искал да му кажа,
си мисля все пак,
пък и да съм искал, нещо ме е спирало,
какво ли.
Фантомен въпрос – изчезнал като хвърчило
зад хоризонта.
Не съм искал да му кажа за какво ли?
За пародията?

MOPE

Защото или
бихме се съгласявали, което е неприятно за двама,
приели, че са бунтари.
Не исках да му издавам каквото и да е –
не знам ще пази ли тайна, ако и без друго говорим
за тайна,
нищо, че е такъв.
Пародия означава страничен проход, нещо като заден
вход, през който
да се измъкнеш като въздух,
когато милицията звъни на предния, но е завардила
и задния и ти си го знаеш, но
така или иначе героизмът иска жертви.
От залеза вече няма и следа,
освен ако не бръкнат в сивия орех –
там с Биньо гледаме надолу, с все сила надолу, към космоса,
защото знаем, че Земята е обла,
обла и косместа.

За това как се пише историята
Не съществува друга история,
освен онази, която се пише от глада.
Която се пише от глада и е за глада.
Която е за страха от глада
и за желанието да се приключи с глада.
За желанието да се приключи с глада,
което ще сложи край и на желанието да се приключи с глада.
Историята се пише от глада, който иска да се самоубие.
В това е приключението.
Всички гледат и никой не вижда –
това пък е историята за историята.
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Кносос

(из трилогията „Тезей”: „Тиха книга”, „Ортелий” и
„Маргьорит (и други регистри)”)

тихо
струи
през клепачите
през мълчанието
тихо
никнат
думи
и светове

ВАЛЕНТИН
ДИШЕВ

докато
изричам –
съществувам
.
.
.
да изпищят
сетивата
после
дълго да пеят
да се издължиш
да се намериш
.
.
.
пластиката
на притихващото тяло
е само форма на завръщане
светлината не го припознава
но и сянката не ще се приюти
.
.
.

MOPE

можеш да преброиш
гърбиците на едно мълчание
само ако го яздиш дълго в пустинята
.
.
.
битието
има проста
оптика
докато падаш
растеш
ако някой
те изговаря
в отсъствието
.
.
.
деликатната текстура
на мълчанието
(планинският релеф
на дишането)
издължените пръсти
на погледа
(и нито прашинка
помежду)
светът е слух
живеенето – прочит
.
.
.
вече глух си
ако чуваш само
своя собствен дъх
.
.
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разкъсаните капиляри
не могат да рисуват смисъла
цветът му е смирен и мълчалив
.
.
.
трепти
над мен трепти
есента го подмина
зимата го пожали
трепти над мен
домълчава ме
.
.
.
видях ангел да плаче
със затворени очи
дори и за него
страшното беше
отвътре
.
.
.
да паднеш
да си само звук
да трепне
да го вдишат
да си живот
.
.
.
няма
утеха
в думите
измълчи ги
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до първото вдишване
и ще дойде ще дойде ще дойдат
после издишаш
и чакаш
.
.
.
ако можех
да изпълня пространството
под сводовете на духа
щях да съм свят
но съм само кленов лист
който чете цветовете им
и не пада
не пада
не пада
.
.
.
върхът
на вертикала
на безсмъртието
е облян в светлина
не го гледай
вкоренен е в смъртта
.
.
.
не е нужно да си безсмъртен
за да убиеш кентавър
не е нужно да си кентавър
за да е убиец ризата ти
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ако историята e агон
предпочитам забравата
.
.
.
разказите
за високи сводове
винаги мълчат за тайната –
много място за мрак зейва под тях
факлата ти трябва да има жаден и дълъг език
.
.
.
да вдишаш
песъчинка
не значи
че си вятър
.
.
.
това клонче
над мен
не шепти
не хрипти
не говори
тихо рисува
овал
за нататък
.
.
.
не можеш отклони реката
без руслото да се промени
няма да срещнеш два свята
без те отново да се родят...
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съвършенството е и камък, и ложе
тишината – не просто липса на звук
.
.
.
в по-горна октава
на смисъла
не можеш да влезеш
с фалцет
.
.
.
солена е
мисълта ми
в най-сините
мигове си представям
как смисълът идва и ближе от нея
а тя се смалява
смалява
смалява
.
.
.
толкова светлина
в мрака
ако чакаш дълго
и дишаш
.
.
.
да се впечатиш
без да си белег
да си история
без да си смърт
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.
.
пронизващият глас
на битието
има човчица малка
и тънка
и сивокафяви пера
.
.
.
няма да го драскам
за да ме запомни
ще го подслоня
ще го приютя
ще съм памет
и дом
.
.
.
само отдалеч
врабчето е сиво
и само отгоре
е синьо морето
.
.
.
песъчинката между зъбите
песъчинката край реката
песъчинката в корените
е една и съща
разказвачите са различни
ние сме разказите
.
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.
.
ако разглобя това тяло
какво ще остане –
пет кофи мътна вода
ако разглобя този дух
ще остане ли нещо?
няколко илюзии
за стъпки по водата
и нечия усмивка за хоризонт
смъртта е само
заекване на самотата

Игор Лекомцев
"Лабиринт"
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ЕКЗЕРСИЗ
What lies before us
and what lies behind us
are tiny compared
to what lies within us.
Emerson
Измисленото не прилича на човек,
но пее, сякаш публика го аплодира.
Измисленото не е просто текст,
а позлатена дреха на всемира.
През него звуците рисуват валс,
боите се покланят в екзерсиз,
а думите са бяло-черен псалм,
чрез който танцът става живопис...
Нечаканото се провира през дъжда,
нахалства да е твоята икона,
стаен, замислен, кашлящ е градът
под покрива на пролетни колони.

АНЖЕЛА
ДИМЧЕВА

Там цветното прибира подлостта
в привидността на музика и смях,
но празното е крайната черта,
отвъд която няма даже страх.
Измисленото вече спи на светло,
то няма да ни буди по тревога,
но никъде не прецъфтяват кестени –
ръце, източени завинаги към Бога.
2012
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СЪН
Започвай съня си с усмивка –
тя ще бъде пух за умората,
срещу злобата –
нежна завивка,
а за сънните думи – кораб
с гребла от
изящна наивност.
Само в съня си пропускаме
други пространства на егото –
живот без познатите улици,
без облаци,
завист и жега,
но в дрехи от лудости.
Всяка мисъл е сфера от сънища –
нещо кристално-магическо.
Най-краткият път
между злато и тръни,
най-шоколадовото обичане,
надежда,
изгаряща в мълния.
По черния път на Луната,
зареяна някъде
в хорското ходене-дишане
застава сънят без покана,
без да има идея,
че в бялата му раковина
падат
царе и клошари,
грозници и феи.
Страхът е магьосник от восък,
но животът внезапно
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Родена през
1963 в София.
Завършва
българска
филология и
английски език
в СУ „Св. Кл.
Охридски“ . Работи
като преводач
в НИСИ , като
филолог в Дома
на литературата
и изкуствата
за деца и юноши
като издател
през 90-те години;
редактор за поезия
и литературна
критика във в.
„Словото днес“
(2008-2012),
отговорен
редактор на сп.
„Световете“.Член
е на СБП, СБЖ.
Автор е на 5 книги:
4 стихосбирки
(„Предспомен“,
1989, „Температура
на духа“, 1996,
„Сезони на
душата“, 2009,
„Крехка суета“,
2013) и на книгата
„И критиката
е любов“ (2013),
събрала нейни
статии, рецензии,
интервюта.
Стихове от
Анжела Димчева
са публикувани
на руски, немски,
италиански,
испански, шведски,
украински, сръбски,
полски и турски
език.
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му дръпва маската,
два пътя кръстосала,
насън и наяве,
изтрих си лицето –
нечовешко, до блясък.
Сега съм толкова скучна,
говоря с дървета асфалтови –
покланям се тихо на кучето,
на тези летни бунтари,
превзели площада
с пиано и свещи,
рисунки и валсове...
И започва денят ни с гримаса –
с чаша вода от
премръзнали викове –
в страната ни Слънчова,
Боже всемъдри,
изгниват цветята
в градините,
щом не играят свободно
бащите и майките
на децата.
2013

БЕЗСЪНИЦИ СЛЕД ВЕК
Приказката свърши мигом
в кошче от гротескни илюзии.
Ръката не прегръща книга,
а виртуален колаж от боклуци.
По кожата не играе вода,

MOPE

а мъглата рисува самотност.
Каквото почувствах, продадох,
съблякох дори и дъгата над моста.
„Върни се“, ми шепнат очите ти.
Но думите заключиха ключа
и всяка възможност изчистиха.
Въздишките в ехо мълчат
и режат дните на порции...
И Дяволът снове безработен
в този век на клоуни-пророци,
дето дъвчат от екрана Ботев.
Щом някой спомене за вятър,
включва се измамен вентилатор...
Щом някой заговори с нежност,
дали пък дрехите не са му женски?
Не за хляб – за власт се молят
пред иконите свои продажни
тези партийни доволници,
уж демократи, уж граждани.
Зад цялата тази Вавилонска гмеж
от обещания и реклами прогнили
как да искам от един невеж
да бъде внук на Яворов и Лилиев?
Този свят е повече от виолетов –
и кръв, и песен, и вода, и слънце –
докато вярваме в поетите,
ще скитат нощем техните „Безсъници“.
2014
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ЖЕРАВИ
„Срещаме различни хора,
но срещаме винаги самите себе си“
(Лиополд Блум, „Одисей“, Джойс)

Мътно е чак слънцето от скандалите
в тази протяжност, наречена България.
Скàла апокалиптична отчита
духовна дрипавост и глад без молитва.
Божа страна, а сякаш с печат „отвъдна“ –
девет пожарни земи, без брод до десета.
Вятърен мост ни притегля към бъдното,
Стара Европа подхвърля монети...
Дъжд от омрази, сняг от просия
трупат грамада кървящи въпроси.
Никнат сензации като в саксия –
смешен декор за търгашите в живота ни.
Всяка любов разтваря чистилище –
има самоотрова, но няма огън.
Бялата ми усмивка е ... мислената,
сладката дума започва с „мога“...
Пролетна вис, а лицата – есенни;
хора без възраст, въздух без дух.
Двадесет зими подлъгвахме семето –
с „тази земя е дом“, а се оказа приют.
Страшно е да си човек без ръце.
(Твоите просто никой не иска.)
Още по-страшно е да си без лице.
(„Срещаш“ себе си като клоун в цирка.)
Лягаш до инвалидната своя мечта –
(не за световен успех, кариера...)
пурпурен сън, водопад, пъстрота –
само в легенди и в блян на поети
хора възкръсват в отлитащи жерави...
2011
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СЪЛЗИТЕ
На Ивайло Балабанов
Остана една сълза на картата на България –
на карта с илюзии, разписани с кръв,
и никой не разчете обратът в сценария –
измама, омраза и хули вещаят земетръс.
Пчелите израждат се в ято от бръмбари,
отгоре луната се смее в несвяст –
не изстрели, душите ни гръмват –
лица без очи, без профил-анфас...
Заплетени в алчност, удавени в блато
от глад и безверие, от пошли игри,
не човеци, а гнили листа от лятото
кръстоват по улици, а волята им гори...
Не слепват славеи гнездо с горчилка,
а носят в човките си бяла кал,
кръщават обичта си с песен-билка
но кой ли вижда светлия им карнавал...
Да бяха политиците родèни щъркели,
те щяха през девет земи – та до Рая
да носят скрижалите непокътнати –
децата ни – изгубеното ято на България.
2014
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Изкуството I
По-дълго от усещане за апокалипсис,
по-меко от залеза над езеро,
по-тихо от капчук в пещера,
по-видимо от дъга в гейзер –
тя е за него вълшебна гора...
По-страшно от урагана „оцеляване“,
по-жадно от кратер на вулкан,
по-нежно от разплакан сняг,
по-тайно от стъпки на великан –
той е за нея апокрифен знак...
Те крият пепел в точки и удивителни,
те са антиразлични, но и проеднакви,
те не сричат пред другия „обичам те“,
те са част от сцена в случаен спектакъл,
в който изкуството е плач преди излитане.
2012

Изкуството ІІ
Ultimum verbum*
По-дълго от преживян апокалипсис,
по-тъжно от заледен океан,
по-непристъпно от смъртта,
по-вкусно от любовен роман –
тя е за него чаша крехка суета...
По-неприлично от болката,
по-предвидимо от таралеж,
по-цветно от портокал,
по-изплъзващо се от скреж –
той е за нея значещ интервал...

MOPE

Преди рисунката идва сълзата,
преди стиха счупваме егото,
преди дуела посиняват устните,
преди сонатата ще оглушея...
Дяволе, ти ли измисли изкуството?
2013
*Последната дума

Игор Лекомцев
"Кръгъл свят"
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Твърде
И си каза твърде чуплив съм за този свят
на бетоновози и бетонобъркачки,
твърде невидим съм за този свят,
гъмжащ от образи и събития без корени,
твърде непродуктивен съм за този свят
на безпощадно продуктово-позициониране,
твърде простосмъртен
за общество на сложносмъртните,
твърде непредубеден и неубедителен
за общество на безупречните,
твърде непримирим в смирението си,
твърде утаен
в себе си.

ПЕТЪР
ПЕТРОВ

MOPE

През ситото
По Христо Фотев
Колко е хубаво
да се измълчиш по някого
да овкусиш тишината му
колко е хубаво
да преминеш през ситото му
да премине през ситото ти
колко е хубаво
да заситиш
да те заситят
да се запомниш в някого
колко е хубаво
да се изоставиш
да се задомиш
с отсъствието си
там някъде
в някого
колко е
хубаво
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Роден през 1978
г. във Враца. Бил
е
телевизионен
водещ, автор на
предавания, новинар, редактор и
репортер. Работил
е в различни електронни и печатни
медии. Публикувал
е статии и коментари,
които
засягат политически, социални и
културни процеси
и проблеми на обществото. Изкушен е от писането
на алтернативна
съвременна поезия
и създаването на
некомерсиална музика. Бил е вокал на
рок група. Автор
е стихосбирките
"Пин код: Лукчета"
(2004) и "Без упойка" (2013). Дебютната му книга печели статуетката
„Бронзов Пегас“ на
националния конкурс „Южна пролет“, а последната му книга беше
номинирана за наградата „Николай
Кънчев“.
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Има такава порода бащи
На Кольо Карамфилов
внезапно спечелили
еднопосочен билет от небесната лотария
бащи оставят на синовете си в наследство
някой и друг нотариално заверен акт
някой и друг апартамент някоя и друга къща
някоя и друга трошка някой и друг последен модел кола
неплатена сметка кредит ипотека запор
някой и друг заем някой и друг милион
бащи оставят на синовете си в наследство
някоя и друга непоискана и недадена прошка
някоя и друга несбъдната прегръдка
някое и друго неизмълчано мълчание
някое и друго недоизречено изречение
някой и друг недописан текст
някоя и друга недоизпята песен
бащи оставят на синовете си
някоя и друга недосвършена работа
някоя и друга недочакана мисъл
някое и друго недоизровено чувство
някоя и друга недоизлекувана болка
някое и друго недохранено сърце
бащи оставят на синовете си
някой и друг автопортрет
някоя и друга обща снимка
някоя и друга непроявена лента
захвърлена из чекмеджетата на времето
бащи оставят на синовете си какво ли не
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някой и друг чифт износени обувки
някой и друг чифт износени панталони
някой и друг чифт износени чорапи
някоя и друга износена риза
бащи оставят на синовете си какво ли не
някоя и друга джунджурия
някой и друг спрял от сто години часовник
някоя и друга аудиокасета с презапис на сръбско
някоя и друга бъчва вино или празна бутилка от ракия
някой и друг буркан някоя и друга туршия
някой и друг селски лаф
някой и друг блъф
бащи оставят на синовете си какво ли не
някое и друго паметно мекушаво коравосърдечие
някое и друго празнодумие някое и друго грозноречие
някой и друг погребан приживе талант
бащи оставят на синовете си какво ли не
но и има други - небесна порода бащи
бащи които оставят в наследство
някое и друго платно
някоя и друга четка
и едно ателие
бащи които оставят
картини родилки на истории
картини които ти идва да откъснеш
и изядеш направо с костилките
бащи които оставят в наследство
пулса на небесното си сърце -
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само с едно движение на ръката
само с един щрих
бащи които обръщат всичко наопаки
само с една рисунка
играещи бащи
хулигани на вселената
бащи които цял живот са гледали на изкуството
като на животоспасяваща операция
бащи които оставят в наследство
пръстови отпечатъци в душите ни
бащи които оставят в наследство на света
синовете си като шедьоври нарисувани на един дъх
с невидимите цветове на безкрая
бащи които ни завещават
в нарушение на всякакви правила
доктрини инструкции и конституции
изящество любов живот и съзидание
има такава порода бащи
небесна
завиждам истински
на синовете им
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Вътре
кое ли чуждо тяло
ще обитават един ден
думите му
ще кръвосъсирват ли
в нечие сърце
няма ли

Пукнатина
Там където е пукнато
капан за смисъл е
каза си той
там където е пукнато
трева никне каза си
щедро безразличен
неприлично безличен
безоблачен
под откритото небе
като вторачен
в огледалото
слепец
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Скришом
Искаше да се скрие
в най-скришното.
Да е укрит.
Да е в укритие.
Да е неоткриваем
за органите на реда,
на правоговора и правописа.
За всички камери в града,
но и за инсталираните
по пътните артерии
на страната.
Да е неоткриваем
дори и за най-добрите детективи.
Да е вдън земя.
През девет планини в десетата.
Да не попълва данъчна декларация
никога повече през живота си.
Да не попълва всевъзможни
и невъзможни формуляри.
Да не му искат повече
свидетелство за съдимост,
медицинско свидетелство,
или каквито и да било
други свидетелства.
Да не изпраща на никого
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поредното CV като безработен.
Да не се обяснява повече
на този или онзи, за това или онова.
Да не нахлува с взлом
в нечие сърце.
Да не хули, да не го хулят.
Да не цитира, да не го цитират.
Да не рецитира, да не го рецитират.
Да не слухти, да не му слухтят.
Да не изброява, да не му броят.
Да не използва вече
беззъби многоточия.
Искаше. Да се скрие.
В най-тъмното.
Да изчезне.
От поглед.
Да...

Игор Лекомцев
"Без притегляне"
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Климатични промени в последния ден

РАДОСЛАВ
ПАРУШЕВ

Разпадането е присъщо на всички съставни неща и повечето
пъти разпадането боли.
Ние с теб, това което имаме, общия ни дом, овоидът, с който се пазим от външната тъмнина, се разпуква на парчета. Тази
сутрин се престори, че спиш, когато алармата на телефона ми
ме събуди за работа. Не искаше да ме виждаш, не искаше да ме
целуваш, правеше се, че спиш, сякаш не искаше да съм се раждал. - целият ни овоид е в пукнатини от които излиза зловеща
светлина.
Беше вторник и навън сякаш през нощта беше повалял кафяв
киселинен дъжд. Викам си, и без това всичко се срива в нищото, е, няма пък да ходя на работа, и както съм си само по гащи,
включих телевизора в девет часа сутринта и легнах да го гледам
на дивана в хола. След снощния ни скандал, след скандала ни
от онзи ден, след тряскането на врати и сълзите от по-онзи ден,
днес вече беше ден, в който не искам да ходя да живея, понеже
усещам, че живеенето ми би довело до чудовищни последици.
По едната телевизия даваха женско магазинно предаване.
На гости на водещата беше лице, представящо се за екоактивист. Носеше особено запомнящото се име като Иван Петров,
или Петър Иванов, едно от двете. Писна ми да обичам всички
хора, възможно е да почувстваш абстрактна любов към човечеството като цяло, но ако хванеш един по един да ги обичаш
всичките, всеки поотделно, все ще попаднеш на някой Иван
Петров – самопровъзгласил се екологичен експерт. Дебeличък
е, с къси пръсти като кебапчета, млад, сигурно няма трийсет и е
много напорист. „Апокалипто”, разбира се, пише на тениската,
покрила издутото му коремче. Повече прилича на земеделски
стопанин, нежели на еколог, ама какво да правиш – пластовете са разместени необратимо Да не бе СССР спечелил Войната,
комунистите не биха докарали от селата селяните в градовете и
сега Петър Иванов щеше да упражнява екологията си шибайки
два вола на полето – дебеличките му прасци – затънали до под
коляното в мекия, мазен чернозем.
Колелото на Историята обаче за съжаление гази наред. Изправени пред почти всичко, което се случва, сме безпомощни.
Много малко от нещата, които не ни харесват, можем реално да променим. Мога например да измия тоалетната си, поне-
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же ми се струва че й е време да бъде измита, мога да изгладя
ризата си, така че да не стои смачкана. Мога да убия ето тази
муха на стъклото, не ми харесва. Не мога обаче да променя Петър Иванов да си е на село, а не в телевизора ми. Както и не
мога да върна назад загубата на теб да не се е случвала. Но, да
внимаваме какво се случва по телевизията:
- Достатъчно е да напишеш „кам трейс” в youtube - настоява
екологът, а водещата Гала е опулила едни ама наистина изумени очи, тя винаги така си гледа, животът със своето мрачно многообразие я изумява по принцип, животът не е за всеки, напротив – през преобладаващата част от времето за повечето хора
животът е пълен потрес.
- Защото - продължава Петър Петров,- истинското им название е „кам трейс”, а не „кем трейс”, както някои го изговарят.
Достатъчно е да го напишеш в youtube, и ще видим милиони
снимки от цял свят. Милиони хора по света знаят, че тези черти на небето, тези „кам трейс” не са, както бяхме свикани да
мислим, следи от преминаването на самолети, а са от НАТО,
американците ги слагат тези неща, за да предизвикват земетресения и войни и да ни държат в подчинение, за да сме техни
покорни слуги. Забелязала ли си, Гала, климатичните промени
напоследък? Имам предвид, забелязала ли си напоследък колко много вали?
- Да – признава Гала, забелязала съм - а очите й изглежда
ще изхвръкнат от лицето от удивление. Много й е интересен
разговорът с този събеседник.
- Ами, Гала, заради гърците вали, не заради нас! За да може
американците да успокоят гърците. Защото нашите православни братя гърци не са като нас – да искат да са слуги на чуждоземни господари! Защото гърците въстанаха за своите права и
задават два много умни въпроса в момента, на които въпроси
американците седят със зяпнали уста и нямат какво да отговорят! Знаеш ли кои са тези въпроси, Гала!
- Не, Петьо, и нямам търпение да науча, както сигурно и нашите зрители, но съм раздвоена, дали да не пуснем преди това
играта „Познай думата на Никол!”
- Първият въпрос, който гърците съвсем справедливо задават е – продължава Петьо, леко раздразнен от неуместното
прекъсване – въпрос номер едно е ”Добре, бе, я чакайте малко,
как така ще ни давате на нас пари на заем с лихва, тия лихви кой
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ще ви ги плаща, ние ли да ви ги плащаме?” А вторият въпрос,
не по-малко резонен е: „А вие тия пари дето искате да ни ги
дадете, ВИЕ от къде сте ги взели?!”
- От къде? – стреснато отеква Гала.
- От къде ли – тържествува екологът-геополитик, но няма
радост в тържеството му, а само по-скоро тъжното тържество
на примирението на тези, на които е дадено да видят всичкия
ужас на този свят – от ГеМеО! Пуснете, колеги от апаратната,
моля, пуснете кадрите...
Колегите от апаратната пускат кадрите. Полицията в Атина
бие демонстранти, на всички участници в събитието им е кофти.
На моя екран отвътре изниква твоето лице, свирепата ненавист,
с която ме изгледа, когато ми загасна колата на излизане от Атина наскоро, все едно кой знае какво съм сторил...
- Какво от гемео? - не знае Гала.
- ГеМеО е когато шоколадът, с който захранваш дечицата си,
мила Гала, всъщност не е шоколад, ами сатанинска кръстоска
между шоколад, хероин и рибешки черва, И именно от ГеМеО
американците са взели парите, които искат да дадат с лихва на
гърците! Та. затова вали у нас – за да спрат да задават въпроси
гърците …
- Е, добре де, решава да го хване на тясно Гала, - обаче имам
един такъв въпрос…
- Кажи, Гала!
- Защо вали тук, като всички знаят, че тук не е Гърция – ти сам
казваш, че ние не сме им проблем на американците…
- Благодаря ти за този въпрос, Гала, но много са близо давете
ни държави, Гала, затова. На практика са една до друга, а както
сама знаеш, покрай сухото гори и мокрото…И затова американците са построили проекта ХАРМ в Аляска - искат да причинят
края на света! Официалното им твърдение във връзка с проекта
Харм е, че са искали да наблюдават Северното сияние още през
седемдесетте години и затова са го построили, но истината е, че
са го построили, за да произвеждат и разпращат “кам трейс” и
да причинят края на Планетата…
- Но защо им е да причиняват края на света на американците…
- Защото все повече хора, особено в интернет вече се усещат за какви номера става въпрос, с тези климатични промени,
с това замърсяване на Световния океан, и американците, усе-
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щайки, че изпускат глобалната ситуация от контрол, това име е
единственият начин да запазят световното си господство! И не
случайно самия Уго Чавес, който не е кой да е, а е човека Президент на Венецуела, наскоро в свое изявление пред нацията...
- Коя нация… Налага се да те прекъсна за малко, наистина…
- Венецуелската нация, и не случайно, както казах, самият
Уго Чавес, който е един от световните водачи на нашата епоха,
наскоро обяви, че земетресението в Хаити са го предизвикали
пак те, американците!
- След малко ще ни дообясниш за Уго Чавес, Ваньо…
- Искам да кажа, че все пак Уго Чавес не е който и да е…
- Да, разбира се, напълно те подкрепям, но виж какво, обвиненията, които отправяш са изключително сериозни, а не се
знае дали са верни, така, че след малко ще имаме възможност
да продължиш, а сега е време да прекъснем за Играта на Никоо-о-ол!
Петър Иванов, зачервен и разпенен, понечва да възрази, но
камерата безсърдечно се премества на Никол, която, цялата в
силикон и приповдигнато настроение започва да ми говори на
ти:
- Обади ми се! Буквите са К, А, В, А и Л да, точно ти ми се
обади и ми кажи кой е този народен инструмент, фолклорен
инструмент, съставен от буквичките К, А, В, А и Л и ще ти дам
цели 400 – 400 ли казах, нека са 500 лева! Ох, колко добре ще
ти дойдат тези 500 лева, о-о, вече са 600 лева, обади ми се, какво чакаш, добре, от мен да мине - 700 лева ще ти дам, просто
звънни веднага и ми кажи кой е този фолклорен инструмент!
800 лева …
И така нататък, спирам телевизора и излизам от къщи без да
съм доизслушал истината за Уго Чавес. Защото видяното е достатъчно да ме убеди, че краят на света не знам дали наистина
идва, но доколкото би зависело от мен, много бих се радвал
да дойде. Свят, който е допуснал в него да се случи Играта на
Никол трябва да бъде най-малкото сринат до основи. Съвсем
отделно от това, Свят, който е допуснал аз и ти вече да не се
обичаме, както се обичахме, когато бяхме щастливи и любовта
ни, подобно на индианско жертвоприношение на върха на пирамида, правеше слънцето всеки ден да изгрява – такъв свят,
извинете ме, но на такъв Свят мястото му е под петата на Шива
- Разрушителя!
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Излизам и вървя по напечените сутрешни улици, юли е, и
нищо не ме интересува, не ме интересува как и защо е изгряло слънцето без нашата любов, дори не забелязвам танковете
и бежанците по „Патриарх Евтимий”, защото мисля за теб и за
това как снощи привечер ме прати да ти купя „Пепси” и аз донесох малко, а не голямо „Пепси”, понеже само такова имаше в
магазина и ти каза, „Ъ, то малкото „Пепси” въобще не е „Пепси”
и аз почувствах за секунда, че това е от тия малки глупости, които имат огромно значение, защото тъпото ти изречение, тъпото
ти изражение, преведени на езика на живота означават – вече
не те обичам и ти го казвам по всеки един повод, дори по повод
размера на „Пепсито” и тогава се почувствах, сякаш земята под
краката ми се пропуква.
На пресечката на „Витошка” и „Патриарха” наистина имаше
огромна пукнатина в асфалта като из подземята се носеше звук
като от медна тръба и като от десет хиляди медни тръби. Викам си, пак заради метрото ще е нещо, прескочих пукнатината
и стигнах до офиса си.
Някъде тогава, докато съм си стартирал компютъра в офиса и съм преглеждал и-мейлите от нощта, небето навън трябва
да се е покрило със скакалци, огромен облак със скакалци, но
кантората е на партер и от прозореца ми небето не се вижда,
а докато четях мейлите не ги виждах и тях, през прикачените
файлове с договори и през прикачените пидиефи с годишни
финансови отчети, виждах само твоето лице на десктопа отдолу, как ме гледаш и как вече не ме желаеш и нищо, нищо на
света не може да се направи, когато някой вече не желае някой
друг, ако ще – откъм гърба да се разцепиш...
Съседът, от горния офис, принципно уравновесен счетоводител, необременен с ненужна емоционалност, нахлу в пълна
истерия, с писъци, ръмжене и неравноделни изревавания в
моя офис към 12.30 часа. Пи много вода и някъде на петата минута започна да му се разбира какво иска да каже – какво сме
щели да правим, нима не съм бил чул, малко преди обяд водата в реките се била превърнала на кръв, една трета от луната
се превърнала на кръв, скакалци скрили слънцето, а в някои от
държавите с по-развити икономики от сутринта започнали да
падат звездите от небето и да избиват една трета от населението, взривявайки се. Ето докъде я докарахме с безотговорното
си отношение към планетата, която е наша майка, майчица на
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всички нас – крещеше счетоводителят, скубеше си с две ръце
косата и като цяло изглеждаше разстроен. Ето докъде я докарахме с разрушаването на озоновия слой, заради милиардите
крави, които отглеждаме всеки ден и те всеки ден пърдят милиарди гигатонове метан и ето – разрушихме атмосферата, собствените ни крави изпърдяха нашата атмосфера. Настояваше, покрай моите връзки в Правителството, да съм му бил кажел сега
какво да правим.
Тогава през прозореца чух звука на Втората тръба и се чу
също и много силен грохот – пукнатината на „Витошка” и „Патриарха” се беше внезапно много разширила и в нея се сгромолясаха и Паметника пред НДК и самото НДК, срина се в бездната НДК-то със своите безброй ескаватори, столове, кафенета,
полилеи, карамфили, прозорци, щандове, изложения, климатици, прожекционни апарати, апарати за показване на диапозитиви, срина се НДК-то със своите магнетофони, постановки,
конгреси, изложби и конференции, със своите тоалетни, офиси,
дограми, фонтани и балюстради, с терасата на ресторанта горе,
където ти ме целуна за първи път след премиерата на романа
ми „Преследване”, срина се всичко това, надигна се облак от
невъобразимо много прахоляк, толкова много, че закри дори
плътния слой скакалци, покриващи небето!
- Обади се! Веднага се обади на твоите хора в Правителството! – виеше счетоводителят. Исках просто да го изгоня, но беше
така настоятелен, дай поне да им отворим сайта, вика, отворихме сайта на Правителството. На хоум пейджа имаше надпис с
червени букви на черен фон, гласящ:
„Уважаеми сънародници, който от вас е на полето, да не се
връща в града. И който е близо до планината, да бяга бързо към
върха й, и който е на хълма, или връз храмовия покрив, да не
слиза долу, в ниското, защото от всеки двама, които в този ден
са на полето, единият ще се вземе, а другият ще се остави, и
където са баща и син, сина се взима, а бащата бива отдаден на
погибел. Настоящата криза е резултат от дългогодишните, ала
за съжаление безрезултатни опити на правителството и на цялата световна общественост да алармира населението относно
нарастващия риск от екологична катастрофа с глобални измерения. И горко на непразните сред вас в този ден, защото двойно и тройно по-велика ще бъде тяхната горест!”
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Правителственото изявление нажежи до крайност счетоводителя, моя съсед. Не се траеше вече и наистина го изгоних..
„Ах! Ау, Ау, ауууу - какво ще правим какво ще правим” - не спираше да лае съседът ми отдалечавайки се по стълбите нагоре.
Мен също никак не ме свърташе и излязох навън.
Звучеше вече третата тръба. Какво, наистина какво ще правим, мислех си, какво ще правим аз без теб и ти без мен ако
наистина е вярно, че днес ще си отидем един от друг.
Цялото пространство от пилоните на НДК в посока Север –
Североизток, до, не можех от прахоляка да видя точно къде,
но поне до сградата на Софийския Университет представляваше много голяма дупка в земята, тип бездна, от която, общо
взето, зееше Адът и Дъното му не се виждаше. На юг Витоша,
върнала се към обичайното си състояние на вулкан, клокочеше
от върха си миризлива ГеМеО-лава, като гной, сълзяща от разпукана лилава рана. В небето, няма какво да се учудваме, под
слоя скакалци и под слоя „кам трейс”, пуснати от НАТО, летяха
праисторически птелеозаври, и грачеха, че стопяването на полярните шапки се дължало на прекомерната употреба на аерозолни дезодоранти, така че, така ни се било падало. В дясно,
в крайната отсечка на „Скобелев” група разгневени граждани,
сред чиито лица, струва ми се, разпознах лицето на съседа ми
счетоводителя и, боя се, лицето на Никол, разпъваха, за всеки
случай, Петър Иванов на кръст. Изглеждаше като да е доволен,
в смисъл, казвах ли ви аз.
Ангелът протръби четвъртата тръба, цялата природа се пръсна и се разкъса на осем къса, а една шестнайста от човечеството
тутакси умря от самозадушаване.
Ангелът протръби и с петата тръба, всички язви на Вселената се изсипаха върху злочестата ни планета, направо не мога да
разбера какво чак толкова сме направили, честно, и след това
Ангелът, нали, протръби, там, и със шестата си тръба и със седмата, майната му, мислех си,
Гибелта на света не ме засяга
Тъй както не ме засяга каквото и да е
Щом нашият с теб свят свърши.
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In Turicum
Сантиментален пътепис, честно
Значи, било е вече след девет вечерта някъде, в ресторант
“Turm” на Obere Zäune 19, 8001 Zürich, Швейцария. Цените
били, общо взето, някакъв ад, а и менюто било и то само на
немски. Всяко ястие било изписано с по една дума, понеже е
съществително, а на немски съществителните се състоят от
много други съществителни, наблъскани в тях, така щото което
и да е от тези много съществителни като не знаеш, не можеш
да разбереш цялата дума и не знаеш какво има в това ястие,
виждаш само, че струва колкото половината от месечната сума
за храна, която харчиш в родната си Цървулия. За това той си
поръчал Wildsvein. Само това разбирал какво означава.
Бяхме вече от седмица в Цюрих, който може да се опише
така – през единайсти век се събрали едни хора и си казали
вижте, пичове, тука сега има езеро, река и планина в адски
удобно съчетание, искате ли да си направим и някакъв град,
който да е удобен, непомпозен, много красив, функционален,
храмоничен, здравословен и в крайна сметка, просто идеален
за живеене ако си много богат? И сами си отговорили пичовете – да, искаме, как да не искаме, давайте да го правим! И го
направили тогава, през единасйти век, и го правят от тогава до
сега всеки ден и е просто прекрасно, за много прекрасни места
по света имам какво саркастоично да кажа, но за Цюрих само
мога да кажа „Евалата, пичове!”, повче - не.
Около 15 човека на една дълга маса, по седем-осем от всяка страна. В интерес на истината, бях се почнал от следобяда и
вече бях чувствително пиян. На много висок глас разказвах една
история на френската еврейка Валентин, куратор на Cabaret
Voltaire, Spiegelgasse 1, CH-8001 Zürich, Швейцария, една от домакините на нашето посещение, която силно одобряваше или
историята, или дори мен самия, косата й слизаше на лъскави
кафяво – рижи масури по раменете като нa някоя Сара или Ребека от книга „Битие”, очите и бяха гигантски и бадемовидни,
гърдите й бяха около трийсет и седем годишни, вече понатежали от красотата на живота, на носа имаше юдейска чупка от
най-хубавите и не мога да си спомня, но може би беше с едни
доста курвеснки велурени пролетно-летни ботушлета, с които,
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не мога да си спомння, но може би ме и леко докосваше под
масата, а не помня ясно таква култово-клиширана подробност,
тъй като явно съм бил суперзле, сериозно.
Ала добре помня колко ме дразнеше тоя Адриан, познавах
го от около три часа като ме беше дразнил през целия период
на познанството ни, дето уж беше чист цюрихчанин, ама иначе беше по-черен и от селската мъка на българските писатели, кой знае от коя Пущуния са дошли родителите му, д’еба и
комплексара арагантен, със напомадената си черна коса, като
гръцки студент по стоматология, със смачкания си сив костюм
в горната част на бедрата, отстрани на слабините, където панталоните на костюмите по принцип се мачкат след три-четири
обличания, за това трябва да се гладят, което тоя изискан пич
явно не го знаеше. Адриан също е куратор и въобще all-around
културен фактор от, твърди се, Европейска величина, твърде
важна клечка в тия среди. Което не му попречи онази вечер в
Turm да няма цигари, нали.
И тогава той ми е подвикнал. Нещо на немски, започващо със
саркастично „Ей!”, (ама от тоя сарказъм, дето се води по прицип
за първи стъпки в сарказма) и завършващо на „дай една цигара,
бе, да ти сера у устата, какво си се развикал там и какво си засвалял тука най-личната ни пичка, на пъпа на Европа!”, или поне аз
това разбрах, или поне – това почувства тази част от мен, която
доста негативно реагира на постъпките на хора, насочени към
това да ми прекъсват историята, която в момента разказвам, с
цел да подтикна някоя хубава и иначе не тъпа жена към съвкупление. И за това, без съмнение е имало известна рязкост в
маниера, с който му метнах цирагите. Всъщност, метнал съм му
ги без въобще да го гледам, наляво, небрежно, в смисъл, не ме
прекъсвай, там, гнидо, моля те.
И съм продължил да сривам стените на Валентин, ама, аз
ги руша отвън, тя – същевременно, и тя ги руши отвътре, за да
се сринат по-скоро, в смисъл, не седи по цяла нощ да изгражда и закъврпва срутените от моите обсадни машини през деня
зидове, напротив – руши колкото може и тя. И си викам, т’ва
е – това е!
След което онзи човек Адриан ме уцели по главата със
собствената ми кутия „Марлботро Лайтс”, тютюнопушенето намалява кръвоснабдяването и води до импотентност. След което
избухна всесл смях на немски, първо Адриан и неговите двама-
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трима немски другари, ама такива, с радостно подпляскване по
бедрата, вече, сетне и остналите на масата се разсмяха, кой – на
немски, кой – на словенски, кой от където е, след което в смях
на своя фреснки избухна и мойта до преди малко Валентин. На
всички им стана супер яко как този ме замери по главата, само
на мен не ми стана супер яко. Аз, в интерес на истината, просто
побеснях.
Няма да крия от вас, че стиснах в ръка ножа за Wildsvein, и
казах на Адриан:
- Виж сега какво, в страната, от която аз съм, имаме обичай,
когато сме в заведение и искаме не само да ядем и пием, а и да
разпорим някой от другите посетители на заведението с ножа
си, и заповаме да го замеряме с трохи и/или малки топчета от
хляб. Това е сравнително елегантен начин да му кажем, че да
си вземе ножа и го чакаме отвън, където ще има няколко стъпки вихрено танго и след това – от ухото на единия ще изскочи
карамфил и той ще остане да лежи на паважа, а другият ще се
върне и ще си довърши вечерята.
- Е – и? – през смях, все така на немски и засмян попита Адриан, ама не му беше хич смешно изведнъж, нещо в тона ми,
простете клишето, ама нещо в тона ми го накара да погледне
сериозно на живота ни за първи път от няколко минути насам.
- Ами, нищо, това е - казах му – трошици, най-много - топчета
от хляб с диаметър максимум сантиметър и полвина – при това
в мойта страна си ги мятаме по рамото и по гърба. Тоест, смятай
какво означава цяла кутия цигари, с която да ме уцелиш, при
това - по главата.
- Ама ти ... от коя страна си?
- От Парагвай. Хайде! Чакам те отвън! – казах.
- Е ... ти пък сега! – измънка той.
- Да те разпоря. – доуточних аз.
И си взимам ножа и почвам много бавно да се изпрявям и
тръгвам, уж, нали да излизам отвън на обляната в лунна светлина Obere Zäune. Като, разбира се, не ми е това идеята – при
всичко, което съм, нали, там, писател, адвокат, общественик, не
съм убиец, просто понякога смятам, че трябва жега да се вкара
в отношенията между хората, за да се осъзнаят. Обаче тоя Адриан не разбира, че няма да го разпоря, ами гледа втрещено,
като човек, който ей сега ще го разпорят като куче. При което,
за да се защити, реши да направи публичен скандала – цялата
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маса така и така нас гледаше, ама като взе да крещи, вече и от
другите маси се обърнаха към нас – а крещеше глупости, общо
взето, на фона на ситуацията, не си спомням какво именно, ама
нещо то сорта на че не можел той бил да повярва, разбираш ли,
как е възможно толкова обидно агресивно поведение, всичко
бил виждал на тоя свят, но не очаквал че чак покана за двубой с
ножове ще получи, да съм се видел колко съм пиян, клатушкал
съм се бил чак (не е невъзможно) един вид, ти си луд парагваец, но не може да си толкова луд, че да ме рапозриш сега пред
сто човека, все умни и хубави швейцарци и други западноевропейци. И стана, хвърли си оскърбено белата салфетка на масата
и си излезе, съпроводен от свойте розови немци от свитата му.
И вечерта взе, че умря – всички продължаваха да са съюзени срещу мен, сега вече не – весело, а гневно. И си затръгваха.
Даже Валентин си стръгна, когато с Ивко почнахме да се караме. Понеже Ивко ядосано ми каза:
- Абе ти луд ли си, бе? Ти знаеш ли кой е този човек, колко е
важен, ти даваш ли си сметка, че тоя Адриан всъщсност е един
от хората, по чиято покана сме тук, в този ресторант и в Швейцария въобще? Бе?
- Абе хубваво, викам, ама ми кажи ти, от хуманситична гледна точка, правилно ли е да замерваш хората по главата с кутии
цигари, без нищо да са ти направили?
- Ти не си на себе си, просто – знаеш ли колко ми е важен на
мен лично този Адриан? Щеше да ми курира следващите изложби в Торино и Хамбург! Сега не знам как да го погледна в
очите?
- Абе, я чакай, бе, Ивко, викам, ти ... какво толкова е станало?
Да не би да съм го разпорил наистина? И ние с теб двамта тука,
българи в чужда земя, трябва да се подкрепяме, ти трябваше
направо да го заколиш веднага, преди още аз да съм се заел с
него, а вместо това ми мрънкаш тука колко бил съществен тоя,
ми, да му еба майката, като е толкова съществен, ебаси – то
бива, бива житесйка неадекватност, ама...
И така и с Ивко се изпокарахме заради тоя гъз Адриан. С когото сметката ми още не е оправена. Гнидо, ако четеш това, да
знеш.
И вечеринката в ресторант Turm така внезапно приключи, и
си тръгнахме към апартамента на Естер, където живеехме, скарани. Обаче, нали, сме си сърдити и не си говорим и никой не
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иска да вземе такси за 40-50 Евро за километър и половина. И
на трамвая не се качваме – как така ще се гледаме очи в очи в
трамвая, като сме си сърдити. И за това вървим пеш, а аз, за да
го дразня, съм набичил на Блекбърито „Sweet Child Of Mine”
по калдаръмите от единасти век и дори се изпиках край едно
шадраванче от седемнайсти век, като се правех, че аха-аха ще
се изпикая не край, а вътре в него, ама не го направих, разбира
се, само исках жега да има в оношенията ни.
А Естер, сламенорусото трийсетгодишно дете, у което живеехме, през въпросната вечер на Разрива и на Дългите Ножове-Преди-Полунощ не беше с нас – беше ни канила да се присъединим към нея след вечерята на едно накозено арт-парти
в някаква скуотната бивша фабрика извън града, което не ни
звучеше като оферта и за това се бяхме разбрали да се видим
направо у тях, като се прибере, или – ако е станало късно и сме
заспали – сутринта да пием кафе преди да тръгнем ние за Мюнхен.
Естер ... нека ви кажа за непоправимата романтичка ... Естер
– с разбитото русо сърце, художничката, която работеше на половин работен ден като преподавател по живопис в Академията по изящни изкуства в Цюрих и на половин работен ден във
специализирана видеотека за черно-бели филми с порнографско съдържание от двайсетте и трийсетте години на миналия
век.
Естер, с разгромените от скръб сини очи, родена в Камерун като четърто или пето дете в семейството на протестантски
пастор, разпространяващ Благата вест сред племаната канибали, и може би заради това развила неспасяема склонност към
проблемите на хората от третия свят, десет години приютявала и крила от Цюрисхките власти любовта на живота си – един
нелегален колумбийски емигрант, който, като се легализирал
най-накрая на десетата година, бил шута на Естер, която вече
не му била нужна.
Естер (а името й „звезда” означава, от старозаветното „Естир”), която въздишаше така при вида на бебенцата в парковете, че сърцето ти да се разцепи на две от нейната болка... Все
едно никога повече няма да я огрее каквото и да е. Все едно е
починала на 30 и е останала в света за назидание какво се случва, когато следваш сърцето си.
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Отколнение относно аз и Естер, няколко дни по-рано, ще
ядем нещо някъде в планината, с панорамна гледка към Цюрих
долу, Естер, обич моя:
- Добре ли си, Чарли? Харесва ли ти тук?
- Иделално е, моля ти се. Би ли ми помогнала с менюто, а,
има и на френски, окей, ще се оправя и сам.
- Искаш ли на френски да си говорим, ако ще ти е по-комфортно?
- Не, дай да останем на английския, моля те.
- Има и на италиански и на ретроромански меню – ние имаме четири официални езика, а ти нали искаше да те доведа на
традиционна, фолклорна Швейцарска кухня, и за това се качихме тук.
- Аз се ебавах, като го казах това, ама нищо.
- Was?
- Нищо, нищо, извинявай, говоря си. Защо са сложили тези
... релси по тавана?
- Заради халките в тях. Тази сграда е бивш краварник. Халките са необходими, за да завързваш опашката на кравата, докато
я доиш.
- Това, доколкото разбирам, е медальон от сурова кайма и
попарен праз лук?
- Ja.
- Аха... струва колкото струват около 800 килограма сурова
кайма с праз в мойта родина - това ще взема, как, Животът да
не би да е за всеки... Защо ... защо, по принцип, се налага да
завързваш опашката на кравата за тавана?
- Ами защото иначе е супер неприятно като те шибне с опашката, докато я доиш, как защо.
Естер, красиво сърце, моля се да си здраво и щастливо до
края, където и да си.
Мен ме няма.
Край на отклонението.
И прибираме се ние с Ивко у Естер, където нея я няма още и
където има кухня, баня, самотна стая на Естер и самотен хол на
Ествер, с огромен матрак на пода в хола, където от една седмица ние с Ивко двамта спим, ама утре ше си тръгваме към други
подвизи.
- Добре, че поне последната вечер чак изчака, за да осереш
виско, Чарли!
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- Абе, ако така ше ми говориш, не ми говори изобщо! Бе!
Легнах си в хола, а Ивко, вместо да дойде да си легне при
мен като пич, седна в кухнята и го чух, че демонстративно пусна
на лаптопа си една серия на „Отчаяни съпруги”, която не поменх да съм гледал, при положение, че ми беше казал преди,
че повече негледани серии нямаме и че ако изтегли нещо ново,
пак ще го гледаме заедно. Демоснтрация ми прави, един вид
– аз обаче го бях пък поизлъгал, че нямаме повече хашиш, понеже исках да го изненадам, като излезе новата серия на „Отчаяни съпруги” и ние сме някъде на път – предстояха ни още поне
пет града, включително Виена, където, ако не се напушен до
безсъзнание, има опасност да се влюбиш щастливо, а после да
се окаже, че не било щастливо, ами супер преебано нещастно
за всички замесени. И, викам си, така ли, демострации ще ми
правиш ти, на мене – а нашия надул до дупка лаптопа, да няма
съмнение, че го чувам и в хола. И свих и запалих един гигантски
хеш, целия остатък, то пък се оказа, че било много, примерно,
за още три-четири града, ама аз го опатках сам цялото, на отворена врата, да няма съмнение, че дима стига до кухнята. Също
така намерих и 4-5 кутии не много студена бира до матрака (някоя от предните вечери, преди да се окаже, че неразпорването
на Адриан е по-важно от нашето приятелство, сигурно сме се
запасили и сме забравили) и ги изпих май всичките. Взех да ме
унася съня, и същевременно мехура ми се наду като географски глобус, ама не мога да стана да ида да се изпикая, понеже
съм направо изтръпнал от накозването и лежа в полусън – полухалюцинация и мно-о-ого силно ми се пикае! И, по едно време, както си лежа, Ивко дойде, загаси полилея, легна си с гръб
към мен и заспа. След това продължавам да лежа, да стискам в
транс и чувам, че Естер се прибра, влезе си в стаята и си хвърли
кубинките. След това усетих, че ще се напикая всеки момент
и ще опикая Ивко, с който и без това сме скарани. Но, както
по някога сънуваш, че пиеш вода, защото всъщност спящото ти
тяло е наистина много жадно, така и аз, вмсето да стана и да
отида до кенефа си представих, че ставам и отивам, изпикавам
се, излизам от банята и отпред в коридора стои Естер, русата й
косичка прибрана на кок, леко пухкавото й, по немски розовко
личице – вперено в моето, облечена в тениската си на „Металика” и надолу – по розови бикинки и голи, по немски якички
крачета и късите й, тумбести пръстчета на малките стъпалца им
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е видимо студено на голия каменен под. Беше студен Април в
Швейцария. И я хващам, ама леко, за вратлето и я вкарвам в
банята и я наебавам шеметно дуф-дуф-дуф - за 35 секунди, подпряна на вратата с трите й хавлии, закачени там, защо имаше
три хавлии това момиче, айде, едната сигурно беше останала
от колумбиеца, ама третата за какво й беше... И свършвам в
нея, а тя е в овулация, и си лягам в хола и заспивам и забравям за случая и на другата сутрин тръгваме към Мюнхен с тоя
моя, сърдития приятел. И минават 22 години и аз съм станал на
57 и целия ми живот се е сринал отвсякъде – нямам приятели,
всички са ме зарязали, нямам жена, никога не съм се оженил,
нямам деца, провалил съм се като писател напълно, нищо повече не съм написал, а старите ми книги са напълно забварени,
понеже в родната ми Цървулия вече се четат само и единствено писатели, емигрирали в Америка, кантората ми е фалирала
с трясък, беден съм до смърт, работя като експерт – юрист в
министерство на екологията срещу заплата, която стига да не
умра от глад, но съм видимо недохранен, макар и с шкембе
- баскетболна топка, с кафеви кръгове под очите съм, бялото
на очите ми също е кафяво, живея сам в мръсна боксониера в
Красна поляна, незнамзащо, главата ми грозно и немощно се
люлее докато вървя, зъбите ми са черно-кафяви и са останли
само около 15 зъба, прегърбен съм, вдишвам с болезнено никотиново хриптене ето така: „Хъ-ъ-ъ-ъ-ъ-ъ-х-ъ-ъ-х-г-г-г!” и имам
вътрешен заем на главата, тоест, коса, взета от отстрани на ухото в мазен кичур покрива плешивината ми, тоест, видимо е, че
ветровете на съдбата не са ме пожалили ни най-малко, ветровете на съдбата са ми ебали майката тотално. И спечелвам екскурзия до Цюрих, награда от Минстерството за добра служба,
заедно с още двайсетина такива засрани колеги на моята възраст, ама не – колкото мен засрани, те поне са със семействата
си, тоест, с жените и мъжете и със снимки на внучетата си, а аз
съм сам, с мръсната си канадка от пазара в Карасна поляна за
8 лева и с глава, пълна с наизустени пароли за порно сайтове с
рускини и с насилие. Много съм гнусен, не мога да се гледам
направо. И един ден (последния ден от екскурзията) както си
джиткаме като организирана група из Цюрих и всички колеги
вече са купили ножчета Victorinox на внучетата си, а аз не съм,
минаваме край катедралата Grossmunster, дето витражите са на
Шагал, и какво да видя – плакат, че довечера в „Кабаре Волтер”
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се открива изложба на световнеизвестната художничка Естер
X., от седем часа. И какво правя вечерта – на върха на цялата си
мизерия взимам, че отивам. И се смесвам с културанта тълпа
красиви и добре облечени и здрави Швейцарци и те, на средна
възраст като мен, но чудесно изглежащи, а не - ходещи трупове. Русите хора като им побелее косата и някак изглежда много
благородно бяла, сякаш личи, че е била руса.
Етоя и Естер, тя още си е руса и на кок, тя е с тъмносиня рокля с голямо деколте и гол гръб, около гладката й бяля шия има
огърлица от истински перли, би трбявало да е на 52, но изглежда като хубавите немкини на 42, всъщност, доста по-яка е сега,
когато не е онова розовко цуце, което помня.
Естер държи кратка реч на немски, казва и няколко привествени думи на другите официални езици на Конфедерацията, усмихнато вдига наздравица и с бързи стъпки тръгва през тълпата
директно към мен – видяла ме е, макар да ни делят шест или
повече реда хора, наврял съм се най-отзад.
Сврял съм се в ъгъла и няма място за отстъпление - оглеждам се на всички страни, но няма смисъл – след секунди лицето на Естер е на 20 сантимерта от моето, каква е тази усмивка,
злобна ли е, саркастична ли е, мила ли е – не мога да определя,
аз, първо съм позагубил тренинг в общуването с хора отакак
живота ми се сгромоляса и второ – аз не я познавам добре тази
жена, така, или иначе, познавам я съвсем бегло от едано едноседмично гостуване на едно предишно мене в едно предишно
време, които са така далече, сякаш са били предишен живот.
- Здравей – казва тя.
- Здрасти – отговярям.
- Това – и сочи високото русо момче зад дясното си рамо – е
синът ти Фридрих.
Името дето е избрала, е един път, класика без аналог. Не
знам дали съм в шок. Висок и хубав е за разлика от мен, но има
кафевите ми очи и степните ми скули, немците нямат такива
точно скули в гена си. Не знам дали съм в шок. Но той определено е – започва да ругае, да ръкомаха с големите си ръце, и
доколкото изобщо слухът ми хваща швейцарски немски, дори
да псува ту – майка си ту – мен. После, като говорихме, се оказа,
че винаги е смятал колумбиеца за свой баща. Мойта изтрещяла
Естер никога не ми е съобщила за бременността и ражданетоси,
а на него, когато е питал кой е баща му е отговяряла ето така:
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- Баща ти е един писател.
А колумбиеца, дето е зарязал Естер преди 23 години, сега е
станал световно известен писател, казва се Едуардо Едмундо
Маркес (да, съвпадението на имената донякъде способства за
шеметния му успех) и е Нобелов лауреат за литература, Нобелов лауреат за мир и дори за малко е щял да спечели наградата
„Хеликон”, един глас на журито не му е достигнал. И си е ебал
майката, някаква световна звезда, буквалнно.
И понеже Фридрих е виждал много снимки на майка си и
колумбиеца и понеже не знае с точност до година-две кога са
се разделили, тя не говори за това, тя за нищо не говори, само
рисува, одавна вече не говори и рисува на пълен работен ден
– и Фридрих, нали, решил там че онзи писател му е баща, след
което ме вижда мен, тотално сдъвкан, смлян и изсран от ветровете на съдбата юридически експерт в минстерството на екологията на Цървулия, и почва да буйства. Детството и младостта
му са минали в травми – майка му е имала само една връзка за
около 3 години през най-тежкия му пубертет, живяла е с един
куратор, Адриан, който го унижавал и обиждал на „копеле” и
го замервал с кутии от „Марлборо Лайтс” без Фридрих нищо да
му е направил. Така става, като не се противопоставяме на злото навреме. Фридрих е чакал нобелиста Маркес някой ден да
дойде на бял кон, да се противопостави на злото и да въздаде
справедливост и щастие, а вместо това се появявам аз, и аз на
негово място бих побеснял от този факт.
Обаче тогава аз, какъвто съм на вид пълен нещастник, найизненадващо проявявам самообладание и, дори бих казал, отсянка на реално мъжество и му казвам:
- Виж какво Фридрих, престани веднага да викаш и да псуваш, нямаш право да провялваш вечерта на откриването на
майка си. Ето – аз имам точно осем франка останали, колкото струва една бира и не мога да те почерпя. Но ако ти имаш
някакви пари, заведи ме сега някъде да изпием няколко бири,
защото ние с теб имаме какво да си поговорим, а утре сутрин си
заминавам за София с рейса.
Внезапно смирен, дори – май засрамен, Фридрих казва
добре, давай да ходим. (Това му е от мен – аз така буйстам и
викам и после се засрамвам). И отиваме в накаква нескъпа бирария и си говорим разни интересни и важни неща до три без
нещо сутринта, той ми разказва живота си до тук и аз разказвам
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моя, и се чувстваме и двамата неочаквано добре, и изпиваме
по седем-осем бири на човек, които синът ми Фридрих плаща.
И накрая ме изпраща до хотела, че нещо не мога да се ориентирам този път там из сокаците от единайсти век в Центъра и дори
се разпрявя с едни полицаи да не ме закачат и да ме оставят
на мира, понеже те имат проблем, че аз весело пикая до едно
шадраванче от шеснайсти век.
И като си представям това шадраванче и вече не издържам
съвсем, започвам съвсем реално да се напикавам върху матрака и върху Ивко и скачам и най-после отивам в тоалетната.
А когато излизам от тоалетната, в коридора стои Естер и се
взира в мен с хубавото си лице, с тениската си на „Металика”
е, а надолу – по розови бикинки и е боса и късите, тумбести
пръстчета на малките й стъпълца им е видимо студено на голия
каменен под.

Игор Лекомцев
"Търсене"
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БРАТЯ ГАБРОВСКИ

ПЕТЪР
ЧУХОВ

Баба беше унгарка. Сега е покойница. Не знам дали
покойниците имат някаква националност. Отвъдната география
може и да прилича на тукашната, а може и да не прилича.
Бабиният гроб е притиснат в теснотията на Софийските
централни гробища. Тя беше на осемдесет и пет, искаше да
умре и го направи. Не се самоуби – просто спря да живее.
Но набрала твърде много инерция, доста време изглеждаше
съвсем жива. Накрая все пак получи смъртен акт и се отърва
от опитите ни да се занимаваме с нея. Допускам, че отдавна
й беше омръзнало, ала чувството за дълг и възпитанието, а
може би и малко богобоязливост, я караха да носи живота като
дебела дреха в топъл ден.
Да, баба беше унгарка! Сигурно вече не толкова, колкото е
била в детството и младостта си. Унгарскостта ѝ избеляваше от
дългия живот в България и сред българи. Но се усещаше. Имаше
особена разлика между нея и другите баби. Първо – изглеждаше
по-млада. И то някак млада не по български. Сякаш ръцете ѝ
намираха по-лесно това, което търсеха. Държаха го по-здраво.
И без да го наранят. А след като го оставеха, то не беше същото.
Обичах да гледам предметите, до които се е докосвала. Струваше
ми се, че от тях се излъчва нещо унгарско. Така спях на унгарска
възглавница, пиех от унгарска чаша млякото си сутрин. Чувствах
се почти унгарец, след като ме бе държала в скута си. Но подир
нея винаги вървеше дядо. Българин с особена настойчивост,
той разомагьосваше нещата и ги връщаше към делничната
им битийност. Включително и мен – с резки заповеди, твърди
жестове, насочващо мълчание.
Между другите си занимания дядо ми поправяше
часовници. Като млад научил занаята от един турчин, който
имал дюкянче в градчето. Изваждаше мънички отвертки и
чукчета, кутийки с разни колелца, въоръжаваше окото си с лупа
и започваше. Също – имаше машинка за подстригване. „Много
си рунтясал!” – казваше сумтящо той и ме насаждаше на някой
от неравно боядисаните в бяло кухненски столове. Превръщаше
замечтаната ми за индивидуалност глава в настръхнал череп. А
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после дълго вчесваше с мокро гребенче каквото бе останало по
олисялото му теме.
Вечер лягаше рано. Сутрин ставаше в 5 часа, къпеше се със
студена вода и сядаше да чете и пише. Почиваше си като се
разхождаше по коридора. Някой път лягаше по гръб на дивана,
без възглавница. Дремваше за малко.
Дядо ме биеше веднъж на две-три години – мълчаливо,
обикновено без сериозен повод, може би като усетеше, че
капиталът безапелационен страх от него се е поизчерпал.
Използваше огъваща се пръчка – тя свистеше и потъваше в
плътта ми с рязък звук, превръщайки безмълвието му в добре
запомняща се звукова картина.
Нощем спях между баба и дядо в двойно легло с кафяви
табли, на които с излинели букви пишеше „Братя Габровски”.
Когато се научих да чета и го прочетох, помислих, че някога
тук са спали някакви братя. Бях единствено дете и откритието
ме натъжи. Започнах да усещам теснота и тягост. Често се
събуждах. Вслушвах се в наситеното дишане на застаряващите
прародители от двете ми страни. Заспивах трудно.
Веднъж, докопал малко сън след дълго лутане в чаршафите,
бях събуден от неистов писък. Крещеше жена и гласът ѝ ме
разтърсваше все едно, че бърках с мокър пръст в контакта. Дядо
скочи и едва не откачи прозореца. Надвеси се от него, после
вдигна крак и се прехвърли. Баба стана много предпазливо,
сякаш се страхуваше да не счупи въздуха. Отвън се чу неясен
шум – като че ли стоварваха нелек багаж, а писъците на жената
се отляха в тромави ридания. Посъбраха се и други гласове.
След малко дядо се повдигна и отново мина във видимата
половина на живота ми. Баба го докосна с ужас и изохка: „Боже,
можеше да те убие!”. А той се усмихна мефистофелски, затвори
с дрънкане прозореца, каза ми веднага да заспивам и отиде
с нея в хола. Чух как ключът щракна в бравата. Останах сам,
безкрайно буден, взрян в бледия печат на креватната табла,
където ясно виждах в тъмното танцуващите букви – „Братя
Габровски”.
Унгарското от баба в мен сега е като кош с играчки на тавана.
Гробът е обрасъл с треволяк. Не обичам да го посещавам.
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Може би защото там лежи и дядо. Или пък защото със смъртта
разликата между нея и останалите баби окончателно се заличи.
Обратно – старецът израсна до митична фигура и доминира
в детските ми спомени. Пред него всички други дядовци
са лилипути – смешни, несериозни, непредставителни. До
миналата зима доизносвах балтона му. Тежък, сковаващ
движенията, той, странно защо, не даваше очакваната топлина.
Такъв е и последният спомен за излизането ми с тази дреха: стоя
вцепенен край заснежения гроб, небето слиза надолу, снегът
се трупа върху вкаменения плат и все повече заприличвам на
надгробен паметник.

ПАРЧЕТА ПЛАТ И СТАРИ СТРУНИ
Когато бях малко момче, харесвах едно малко момиче.
Уж растяхме заедно, пък тя порасна по-бързо от мен. Стана
голямо момиче. А аз още си бях малко момче. Продължавах да
я харесвам. Тя обаче вече харесваше големи момчета. Носеше
обувки с висок ток и достигах едва до гърдите ѝ. Устните ѝ
набъбнаха от червилото. Очите потънаха в грим.
Един ден забелязах, че и аз раста. Но не се зарадвах.
Любимите ми панталони бяха окъсели – грозни, хилави глезени
надничаха над обувките. Отидох при баба да протестирам. Тя
шиеше разни неща на съседите, имаше шевна машина и големи
ножици. Хвана панталона и лепна отдолу на всеки крачол по
едно парче плат.
- Това са маншети! – каза. – Сега са модерни!
Щастлив, че вече не съм с прост панталон, излязох сред
хората. В градинката зад училището се беше събрала престижна
тайфа. Там въртеше усмивка и Зойчето – тази, която не от вчера
държеше сърцето ми в ръце, чиито нокти лакираше все поумело. Запристъпвах наоколо като петле с новопокарал гребен.
Зойчето ме забеляза. Огледа ме с порасналия си поглед от
горе до долу. Дръпна едрогърдата Мима и нещо ѝ зашушука,
после се вторачиха в маншетите ми. Изтръпнах от гордост –
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най-после бях направил впечатление! Малко внезапно обаче
двете започнаха да се кискат. Недоумявах. Наведох очи към
крачолите. И сякаш чух как вроденият ми, досега незаслужено
пренебрегван добър вкус нашепва: “Чудничко! Приличаш на
просяк – конте. Липсва ти само една дрипава папийонка.”
Горе-долу по същото време успях да изкрънкам да ми купят
китара. Удрях по струните безогледно и се надявах, че все някак
ще се получи музика. За по-сигурно – пеех! Гласецът мъждукаше
като пламъче на свещичка в помещение, бедно на кислород.
Но минавах за можещ – често ми викаха:
- Ей, я изнеси китарата да посвириш!
И аз я изнасях. Виех на пейките край блока, слава богу,
достатъчно немощно, за да не предизвиквам паника. Понякога,
ако Зойчето беше там, я гледах от упор в очите, когато в текста
ставаше дума за любов. Струваше ми се – още малко да се
напъна и в зениците ѝ ще блеснат искри, ще бликне огън и тя
ще се хвърли към мен!
Но вместо да стане така, една вечер се появи Бебо. Беше
от големите. Носеше дънки, елече от кожа и пушеше. Послуша
десетина минути страдалческия ми глас, после каза:
- Дай малко китарата!
Дадох му я. Със сърце на заек, току-що чул изстрела,
възвестяващ началото на ловния сезон. Бебо се прокашля,
изстреля цигарата и започна.
След първата песен всички момичета бяха пребледнели. По
време на втората започнаха да припадат. Третата слушаше само
Зойчето. Накрая и тя падна – право в ръцете му. Той захвърли
китарата, подхвана девойката, вдигна я и я отнесе.
А аз станах рокмузикант.
Разбира се, много по-късно – когато пораснах и си купих
дънки и кожено елече. И след като изпуших много цигари.
Обаче така и не се научих да карам момичетата да припадат
като ме слушат. Само леко припяват, подрусват бюстове, а при
първото шарено нещо наоколо ме забравят.
Но винаги са нащрек. Сякаш чакат някого.
И аз знам кого.
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ПАТИЦА ПО ПЕКИНСКИ
Гледам преди няколко дни, в квартала ни изникнал латвийски
ресторант. И като знам, че тия пусти балтийци са все с едно рамо
пред нас, рекох да вляза да им поогледам кухнята. Възрастен
келнер с бяла, леко зацапана риза, донесе менюто. Разтворих
го аз, а вътре – бира, скара, шопска салата, ракия и сред тях като
император сред партийни секретари – патица по пекински!
- И що по пекински? – попитах. – Нали сте латвийски
ресторант?
- Ти, драги, не си ли чувал за глобализацията? – изгледа
ме достолепният мъж. – Сега в Латвия е пълно с китайски
ресторанти. И патицата по пекински е любимото ястие на
латвийците.
Ядосах се малко, но така и така бях влязъл, реших – ще хапна.
Поръчката доста се забави – цели две бири време – и накрая
долетя една най-обикновена (бих казал ординерна) българска
печена кокошка. Изгледах кръвнишки келнера и тъкмо да си
отворя устата, той ме изпревари.
- Ти, драги, какво работиш?
Въпросът ме свари неподготвен. Какво работя, наистина?
Измънках несигурно:
- Амии... писател съм...
- Аха, писател! – лицето на келнера светна като тиквен фенер.
– Значи, няма какво да ти обяснявам.
- Не съм много сигурен, че ми е ясно... – продължих да
мънкам притеснено.
- Какво има неясно бе, драги? Щеше ли ти да влезеш тука,
ако отвън пишеше “Скара–бира”?
- Е, сигурно нямаше, но...
- А щеше ли да си поръчаш пенсионирана болна кокошка от
Божурище?
- Ама...
- Така е, драги, ти като пишеш – какво правиш? Вместо
да кажеш като човек “момичето слезе от колата”, извърташ
едно бомбастично “младата дама подаде навън изящните си
като стъбла на мислеща тръстика долни крайници и издигна
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върху тях корпус, по-впечатляващ от Кьолнската катедрала”!
Е, къде си ти, къде сме ние с нашето лекичко поукрасяване на
действителността за радост на клиентите ни?!
Не казах нищо. Платих безмълвно и си излязох.
Оттогава съм антиглобалист.
Не ходя по ресторанти.
И пиша простичко – нали виждате.

Д-Р ЛУКАС
Вие не познавате този човек. И аз не го познавам. Но има хора,
които го познават. Сигурен съм в това. Хора, които му казват:
„Добро утро, д-р Лукас! Как сте, как спахте?“. Или „О, д-р Лукас,
ама това сте Вие, каква приятна изненада!“. Хора, които питат
за него: „Тук ли е д-р Лукас?“, „Ще ме приеме ли д-р Лукас?“.
Или „Боже, вярно ли е, че д-р Лукас си има любовница?“.
Някои се обръщат към него по малко име. За съжаление,
аз не го знам. Тъй че няма да го научите и вие. Но мога да
предположа – в обращение влизат и думички отвъд имената:
„Скъпи, как съм с тази нощница?“, „Ей, къде се изгуби, стара
слушалко?“, „Дръвник, гледай къде караш, бе...“.
Видях снимки от клиниката, където работи д-р Лукас. На тях
него го нямаше, но все пак е нещо да зърнеш врати, през които
е минал нервният докторски профил, мозайката, лъскана от
претоварените му подметки, и очите на хора с утайки от образа
му.
На тези снимки имаше и една филипинка. Клиниката се
намира в Кипър и нейното присъствие там не е самообясняващо
се. За нея пък нищо не знам – дори частичка от името. Обаче
я видях. Бяла престилка, стройни, загорели нозе. Усмивка.
Представих си я как приближава, а кипърската нощ се спуска
като клепките на Афродита.
Но рано е. Тепърва щях да чуя за д-р Лукас – в апартамента
на Мария в “Дружба” 2. Знам, за повечето от вас и тя е една
непозната, както въпросният доктор и филипинката, но това не
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е фатално. Има и такива, които я знаят. А и самата тя се познава
– доста добре, както твърди.
Отивах във въпросния апартамент на рожден ден. Летяхме
по “Цариградско шосе”. Таксиметровият шофьор стискаше
решително волана, осветен от призрачната светлина на касовия
апарат.
Завихме към „Дружба“. Бях вече близо до снимките. До
разголените колене на филипинката, които д-р Лукас няма как
да не е забелязал. Ако пуши, често ги е гледал през дима от
тежката цигара. Ако носи очила – през бифокалните стъкла.
Ръката му е трепвала над пепелника. Ръбът на панталона му се
е разколебавал. Усещал е усилието на живота да се промъкне
зад гърба му и да го яхне ненадейно. И да го пришпори към
незнайни далнини...
В коридора на апартамента ме посрещна заек. Беше дебел,
ленив и притваряше очи доволно в обятията на Мирена –
дъщерята на Мария.
- Ще го изядем ли тази вечер? – попитах с канибалска радост.
– Има ли достатъчно голяма тенджера?
- Моля ти се! – скастри ме Мария. – Той си има име. Запознай
се с него, казва се Бенджамин.
- За да му викаме Бенджо – допълни Мирена като повдигаше
лапичката му към мен. – Хайде, Бенджо, кажи добър вечер!
- Добър вечер! – каза заекът.
Всъщност това не беше заекът, а д-р Вичев, който тъкмо
излизаше от хола и никак не приличаше на заек. Едър мъж, с
очила и съчувствена усмивка. Запознахме се.
В хола седеше Вили, сестрата на Мария. Не бяхме се
виждали много години и не можах да я позная. Протегнах ръка
за запознанство и си казах името. Получи се доста глупаво. След
това се запознах с Гинка.
Гинка и Мария са работили в Кипър, в клиниката на д-р Лукас.
Оказа се, бил дребно човече. Но с остър като скалпел глас.
Мария извади албумите. Седна до Гинка. Спомените се
затъркаляха – тежки камъни – и от тях бавно започна да се
оформя паметникът на доктора. Слушах и гледах снимките.
Вили отиде да пуши на балкона. Излязох и аз. Имаше доста
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звезди. Щеше ми се да питам, дали южният ѝ прозорец в “Сухата
река” все още предлага добър изглед към нощното небе. И още
ли живее сама. Вместо това:
- Какви цигари пушиш?
- “Victory” lights. Искаш ли?
- Пуша само в сюблимни моменти.
- Често ли ти се случва?
- Всъщност, я дай една...
От хола се чу гюрултия. Бенджамин, внезапно усетил порив
да покаже характер, изскокнал изпод топлите длани на Мирена
и – хоп! – на масата. Успях да видя как ушите му пометоха дветри чаши, преди да се хвърли в чинията със сандвичи. Там,
също така внезапно, както беше подивял, кротна и философски
започна да ръфа парченце кашкавал.
- Дайте му и чаша! – провикнах се.
Вили влезе да ми донесе цигара. Звездите продължаваха да
трептят съвестно. Топло, направо лятно, въпреки началото на
октомври. Само щурците ги нямаше. Бяха измрели.
Влязох да видя защо Вили се бави. Нямаше я в хола и попитах
Мария:
- Къде е сестра ти?
- Тръгна си.
- Стига, бе! Сигурна ли си?
- Да, каза, че е уморена.
Бенджамин беше въдворен в банята. Мария прибра
албумите. Гинка поръча такси. Мирена си легна в детската стая,
а ние с д-р Вичев си сипахме още по едно.
После още по едно.
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Жените винаги стигат докрай
На приятеля Стан, който знае
накъде летят отпушените мисли

ТОДОР
НИКОЛОВ

В края на юли от Холандия пристигна писателят Стан
Рашков. Стари приятели бяхме, събра ни навремето желязната
кремиковска пустош. Преди двайсет години Стан се изнесе в
Ниската земя и потъна там задълго.
Той кацна в София рано следобед, звънна ми - и къде, къде?
- пред НДК. Познахме се отдалеч. Вчепкахме се в яка мъжка
прегръдка, стана чак подозрително - тук се навъртат всякакви.
За късмет Светла и Еми бяха наблизо и съмненията се разсеяха
като малко облаче ле бяло над Витоша.
Стан е с брада - някога черна, сега осребрена от времето.
Той донесе сух, северен студ в брадата си, студът се спусна
в халбите ни с бира и когато ги вдигнахме - потни и матови,
с кръгли, прозрачни петна от пръстите ни - разбрахме, че все
сме си същите пръчове. Месец по-рано бяхме почнали дълга,
фриволна преписка в чата. Чатехме каквото ни хрумне: кратки,
шеметни изречения, нещо се раждаше от нещо - и изведнъж
разбрахме, че пишем книга. Стан идваше сега да поработим
заедно. Седмица по-рано бе пристигнала Светла заради куп
назрели имотни неволи.
Само на едно място ще свършим работа, казах аз. Стан се
съгласи веднага, нежната част от компанията скочи и ни изгледа
кръвнишки.
И в петък двамата бяхме в Ахтопол.
В старите соцбунгала имам приятели. Обадих се на Данчо
бореца, бивш ас на класиците, едър, но вече бавен, с оръфани,
изпилени от хватки и тушове уши. Три седмици, казах на Данчо,
той кимна и отключи две бунгала - за пет лева едното. Знаех
Ахтопол от години, беше романтичното ми място за лятото - с
дългия плаж, с белия фар до кея за лодки, с високите скали и
гръцкото училище… а, и смокините! Ех, че творчество щеше да
падне… Изглеждаше просто: трябваше само в плът, кръв и кожа
да облечем онзи сух, спечен текст, нахвърлен в чата.
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Сутрин ставахме в девет, аз приготвях кафето. Разливах го
в сянката на клонесто дърво и близо час пощехме миналото.
После се разделяхме, дръпвахме масите пред бунгалата и
опитвахме да работим. Отвреме-навреме сивата брада на Стан
щръкваше зад ъгъла на дъсчения му стан - да види напредвам
ли. И аз понадзъртах, а рано следобед ходехме на плаж. Там
плът, кръв и кожа да искаш, но не ни вършеше работа. Тя и не
вървеше - уж пишехме нещо, острехме моливите през минута,
газехме до лакти в дървени стружки - а все не ставаше. Като
не върви, не върви - на петия ден: ето пак кръв, плът и кожа и то каква! Идваше към нас през бунгалата, усмихна се ведро
и спря. Пуснахме моливите, захлупихме тефтерите и как точно
стана не знам, но на другия ден в шест сутринта тримата
бяхме на ниския, скрит под скалите плаж. Неда изглеждаше
на седемнайсет, можехме със Стан да й бъдем бащи и видимо
сияехме, че беше ни се разминало. И сега ако си мислите…
Всъщност мислете каквото искате. Неда бе с баба и дядо
в Ахтопол, но рядко ги виждахме заедно. Смятах отначало
да опитам, дори се понапънах, но няма да я описвам. На
седемнайсет специален портрет не ти трябва, казваш на колко
си - и стига. Все пак настоявам: спомнете си първата любов,
драснете към нея две-три черти от младата учителка, по която
си падахте, добавете най-сладката си момчешка мечта - и може
да успеете.
Неда стовари влиянието си над нас още първия ден. Най-вече
сутрин, ето какво правехме. С шепа миди и цветни камъчета тя
очертаваше в пясъка широки, изпъчени на изток дъги. Дъгите
разграфяваше с тънки пръчки, измити до бяло от солената вода.
С игла и парчета сив шнур бе нанизала три огърлици от разни
неща, долашкани от вълните. Снопче пера на гларус допълваше
маскарада. Слагахме герданите, Неда избираше една от дъгите,
аз и Стан стъпвахме в своите и почвахме. Мярвахме понякога
сенките си - удължени от ранното слънце - как повтарят зад нас
странните ритуални движения, измислени от Неда. Ако някой
ни зърнеше от скалите, щеше да ни вземе за вуду-маняци, а
нея - за младата, обречена жертва.
Лудвахме ли със Стан? Или клякахме пред първата щуротия,
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само и само да не пишем? Някой бе вкарал Неда в група за
“креативни източни умения” - както ги нарече - и дори тук, в
Ахтопол, не трябвало да спира. Шансът да бъдем в играта
дължахме на порива й работата ни да потръгне. И за нея се
бяхме разплямпали една сутрин… Подарихме й, разбира се,
новите си книги. Не знам кой подучва жените, но повечето май
се раждат научени. С две страници от тъп рекламен вестник
Неда облече книгите, идваше с тях следобед на плажа и
подвила лакът, четеше с мъдра усмивка. Ние двамата, /винаги
наблизо/ и привидно загледани в морето, освен от южния пек,
се пържехме вече и от мисълта: мен ли преплюмчва Неда в
момента, или Стан.
- Малко късно сте се развили. - каза тя един ден, гушнала
синьото плувно дюшече. - Трябваше отдавна да напишете
това, още преди… десет-петнайсет години! Ако хвърлим един
бегъл поглед назад, към Фицджералд и Хемингуей, когато са
почвали…
А казват, че младите не пипали книга. Неда знаеше дори
Олдрич - последния му поглед към ония двамата. В девет
сутринта вече правех едно кафе повече. Сядахме под дървото
и след час, когато подемната тяга у нас назряваше, Неда си
тръгваше. Другото го знаете: тефтерите, моливите, масите пред
бунгалата, сивата брада на Стан зад ъгъла…
Изкарахме така близо седмица, после ни обзе онова лениво
безвремие, което понякога ражда добрите неща. Късно
следобед стъпвахме на плажа да видим пак Неда - с книга в
ръка под чадъра, винаги встрани от баба и дядо. Старите
нямаха интерес към нас, знаех само, че бяха задавали въпроси
и отговорите на Неда им стигаха. Не помня други хора, така
вглъбени в себе си: доста над шейсетте, здрава, запазена
двойка, каквито май вече няма. Бабата - бивша учителка, дядото
- старши архивар в общината, с колекция от ценни уникати
вкъщи: авторски ръкописи, оригинални нотни записи, лични
бележки на знаменити хора…
Вечер отивахме със Стан да хапнем в града. Никъде не сядам
без люти чушки и винаги носех една-две в джоба. Преди да
отхапя, топвах острия им край в щипка сол. И тук не пропусках,
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ръсвах направо на покривката и с три пръста оформях солта в
нещо като малко, подозрително купче за изшмъркване. Стан се
хилеше насреща ми, а от брадата му - върху халбите с бира - все
така припадаше онзи сух северен студ.
После Неда изчезна. Следобед не дойде на плажа, а на
другия ден спахме до късно, без да чуем острия, призивен пукот
на юмручетата й в стъклата. Пихме унило кафе, размислихме и
тръгнахме към техния лагер. “Не питам хората защо… Тръгват си
и толкова!” - каза домакинът и двамата със Стан свърнахме към
плажа, да огледаме и там. След това престанахме, моткахме се
в бунгалата, нищехме на глас жалките си ръкописи - бяхме й ги
дали, разбира се! Да им хвърли един свеж, последен поглед…
Помня само, че изписахме някъде адресите си - и това ни спаси.
Мислехме вече и за дългото си, позорно завръщане: бяхме
оставили Светла да тича по адвокати, с Еми трябваше да лющим
тапетите в кухнята, банята плачеше с ръждиви сълзи за ремонт,
а аз и Стан - на море! Да обличаме в плът, кръв и кожа…
Постояхме още ден-два край масите, под онова клонесто
дърво, но магията бе изчезнала. Сутринта, когато пак стъпихме
на брега, времето се кротна, някой мина с гореща ютия морето
и то заспа под ниското слънце на август. Легнах близо до водата
така, че да не ме стига и лежах там часове, без нищо да мисля.
Надвечер излезе лек ветрец, морето се събуди и аз усетих с
петите си дългия му, влажен език.
На другия ден си тръгнахме.
В рейса, между двете седалки, мушнахме бутилка светъл
“Хавана клуб”. Някъде след Китен откъртих капачката и разлях
по глътка. До Бургас в прозорците на рейса блестеше морето,
после свихме към сушата и гледката стана друга: сламеножълти
полета, прашни къщи и хора пред тях, ниски баири и смълчани
лозя, малко преди да нахълтат берачите… Отнесохме бутилката
в София и я пуснахме - лека и прозрачна - в първото кошче
за смет. Оставихме два пръста на дъното, за някой закъсал
клошар.
Не очаквайте повече от този разказ, той е предговор. Излишно
е да казвам какво заварихме вкъщи. От седмица Светла се бе
преместила у нас, в банята блестяха прясно налепените плочки:
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докато ги опипвах, зърнах лицето си - грозно и сплескано - в
лъскавата патешка човка на новия душ. Стърчеше величаво над
мен и от белите керамични врътки не капеха ръждиви сълзи.
Тапетите в кухнята приличаха на тези, които избрахме с Еми
през юни. Опитах да открия гънки по тях и накриво лепнато, но
само намразих майсторите. Какви ли ги бяха вършили тук без
мен…
Светла се изгуби за малко, измъкна отнякъде дебела папка,
разклати я да видим колко тежи и съкрушително я мушна
под носа на Стан. Беше ходила три пъти в Трявна, два пъти в
Полски Тръмбеш и безчет пъти из София, докато я напълни.
Стан зачопли доволно брадата си, знаех отпреди как мрази
адвокатите. Спогледахме се през вратата и над главите ни
изплува непосилната лекота на битието. Оставаше само да
седнем край пълната маса. Нямайте съмнение - беше изпипана
като за шведи.
- Рано е да се каже, твърде рано! - рече Стан след салатите.
- Текста, с две думи… се поопече на лятното слънце, но трябва
да мине време, да преценим… - продължи мъдро той и подгони
една маслина в чинията. Вдигнах палец в подкрепа, посегнах
към лютите чушки и ръснах малко сол на покривката. Еми ме
сяде. Излязох в коридора, Стан и той потърси банята и вече
отвън, чух Светла да казва:
- Свестни са поотделно, много! Но съберат ли се заедно,
става страшно…
Погледнах към банята, зад ъгъла й стърчеше брадата на
Стан. Той изникна оттам и смирено врътна глава: съмненията
какви сме ги свършили край морето издимяваха като малко
облаче ле бяло…
След двайсет дни при Стан в Холандия и на адреса ми в София
пристигнаха едни тънки, стегнати пратки. В жълтите, оцапотени
с печати пликове, бяха ръкописите ни. Чатнах веднага - Неда!
Бе разчела и набрала всичко на компютър и летните ни записки
- доскоро пропаднали - изглеждаха красиви, подредени и все
пак чаровно разбъркани - като огърлиците, с които сутрин се
кълчехме на плажа: низ от всякакви мисли, долашкани до нас
от вълните. Основният текст бе набран с обичайния шрифт, а
всички странични бележки, поправки и вметки - с курсив, на
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точните места - както в тефтерите ни. Неда бе направила и
друго за нас. Бе открила някаква тайна, умна програма и бе
пуснала през нея записките ни. В отговор компютърът бе
изплюл трийсетина варианта за финал на романа. Само в едно
бе сбъркала: моите драсканици бе пратила на Стан, а неговите
- на мен. Беше от ония чаровни случайности, които не градят
пречки, а хвърлят гориво в пещта.
Дълго умувах какво да направя и взех, че написах на Стан
онова тъпо и банално изречение от заглавието - няма как да
не го знаете: “Жените лесно се справят с всичко и винаги стигат
докрай, с каквото и да се захванат!” Най-вече без нас… докато
ние се моткаме в живота и замисляме едни важни и много
значими неща.
Вече чувах как някой в Холандия придърпва стол към
бюрото си, седнах и аз пред компютъра и мислите ни - оцелели
в летните записки - изведнъж се отпушиха и полетяха, както
казва в една своя книга Стан. Най-напред отхвърлихме всички
финали, пратени от Неда - бяха безумно лъскави, емоционално
подпухнали, смразяващо логични. Писахме, разменяхме
варианти, сглобявахме текстове и малко преди Коледа бяхме
готови. По-късно Стан ми каза, че от време-навреме тайно си
слагал оная вуду-огърлица, докато кълвял по клавишите.
Аз още не съм го признал и до днес… Остана само великата
тайна къде и защо изчезна Неда - така внезапно и загадъчно от
лагера. В книгата леко повдигаме завесата: някъде след 197ма страница, колкото да ви подсетим. Макар че с момиче като
нашето и с дядо-архивар, събирач на ценни ръкописи, някои
неща изглеждат направо прозрачни. На премиерата Неда дойде
сама. Опашката за автографи преваляше, тя застана пред нас с
романа - лепнат до гърдите й като снимка на близък, безследно
изчезнал приятел. Между корицата и първите страници
стърчеше дълго, пъстросиво перо от гларус. Не беше трудно да
отгърнем на мястото за личното си послание към нея…
Така че, ако случайно откриете този разказ в някой от
вестниците, не го изхвърляйте. Там е част от скромната история
на романа ни, спасен от Неда. Изрежете го и го пъхнете в
началото, след корицата и първите една-две страници. Аз и
Стан знаем, че няма откъде да намерите истинско, осолено от
морето перо на гларус, така че оставете поне разказа там - като
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предговор, както някъде май вече казах.
С него книгата може и да ви хареса.

	Димитровден
Една жълта, закъсняла роза цъфтеше в края на пейката.
Рейс в същия цвят чакаше в сянката на клена и бабите от
пейката можеха да четат надписа: “Училищен автобус”. Беше
тясна и дълга пейка - двайсет крачки, че и отгоре. Шофьорът
на рейса я бе измерил през лятото, препърлен от юлското
слънце. И тогава, както сега, се наложи да дреме три часа,
докато школската трупа излезе на сцената. Днес децата още
не бяха почвали - криеха се в дъното на рейса, щипеха се през
фустаните, хихикаха и слушаха Еминем и Фифти Сентс преди
да ги викнат.
Старец с тънък, удивително прав бастун, стоеше пред
бабите.
- Ей така се редяха през август лястовиците по жицата. - обяви
старчето и драсна с бастуна крив, весел полукръг в прахта.
- Като вас... и отлетяха!
Той вирна бастуна на юг и ако помните Чаплин, ще узнаете
как изглеждаше старчето.
- Ти птиците гледаш! - скара се една от жените. - Не знаеш,
че две и от нас отлетяха! Завчера, баба Каля и Мика Лангазка…
само дни преди празника!
- А!... Че къде ли съм бил? - Старчето се изпъна, смуши с
бастуна тревата, едно сухо листо го перна в лицето и му спомни
топлата лятна вечер, далечния звън на някакво стадо и шумата в
падината - мека, податлива под двамата: той и Лангазка. Преди
трийсет и… колкото там са години. Мразеше да ги смята: някога
се влачеха, сега летяха, хвани им края! Бе скаран с времето,
всичко му изглеждаше станало вчера. Нямаше съмнение само
в едно - времето да кипне курбанът назряваше. Старчето изгуби
интерес към пейката, врътна се и пак очерта с бастуна крив,
назъбен полукръг.

MOPE

- Да не слагате много сол! - викна към огъня. - Че много
вреди… - отбеляза по-тихо.
В сянката под навеса горяха огнищата. Поп с къса, димносива
брада, чакаше да освети казаните. Той излезе от навеса, отметна
широкия си ръкав и оттам щръкна палецът му към старчето:
“Кротко, знаем си работата!”. Тук правеха курбана гъст и бистър,
малко по-солен, с роса от ситни, мазни капчици отгоре. На
високата ограда пред навеса съхнеха кожи на едри, пепеляви
петна. Отдолу трепереше и силно блееше агне. Лакоми оси
летяха над кожите, от мокрите краища падаха едри, мътни
капки. Една улучи агнето по носа, то я близна и млъкна. Мръсно,
вакло като овца куче изникна от ъгъла, тръшна се в чакъла и
загледа агнето. От дългото ровичкане в червените листа на
репея, муцуната му изглеждаше зловещо. Нищо не бе открило
в репея, само остра, дива миризма на кръв го бе съборила в
тревата. Кучето сви уши и обърна глава към навеса.
Там работата нещо замираше. Пламъкът вяло се лашкаше,
едва ближеше одимените дъна и двамата шетачи приближиха.
- Разкопай малко огъня. Леко да бълбукнат! - каза единият,
извади от джоба си дълга, недопушена цигара и сухо млясна.
Изглеждаше висок, слаб и от седмица небръснат. Другият се
наведе, смушка жарта и с тънка, горяща клечка подпря цигарата.
Брадатият събра шепи, смукна и пафна: един път, два пъти - чак
на третия фасът се ококори.
- Тая работа с двете ниви… - каза той, дръпна яко и четинестите
му бузи хлътнаха като долове. - Само корени, камък и троскот
до кръста. Бий си главата, щом искаш!
Двамата хвърлиха още дърва, почакаха и когато казаните
забълбукаха, по-ниският - с вид на обиден от нещо клисар - се
наведе да обере пяната. Един голям, мазен мехур се надигна в
мътнока, израсна и пукна горещо в ръката му.
- Леля ти келява! - викна мъжът и затърка дланта си в
престилката. - Къде се завря и онзи, цапачът!
Третият помагач бе спрял в компанията на двама мъже,
облечени градски. Ухилен щедро, с ръце над вратовете им,
говореше нещо. Старчето-жив пергел приближи и наостри
здравото си ухо към тях.- Мацам, цапам, пайнтинговам! -
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обясняваше мъжът. Забавляваше се, не му се щеше да го вземат
за прост шетач с омазнена престилка. - Влизам в църквата и за
месец-два иконите светват. Като нови!
- Аз, как да кажа… - обади се единият от градските. - Обичам
ги повече стари, омъглени, патинирани…
- И такива ги докарвам, само да поискат! - наежи се
шетачът, усети старчето зад себе си и подсвирна: - Ей го и тоя
! Речи му да каже “реставратор” и обърква конците… Ре-ставра-тор! - викна в ухото на старчето. - Ако кликнеш в гугъл, ще
видиш много за мен!
- Ако викна в какво?! - сви вежди старчето и обърна
здравото си ухо, но реставраторът бе отминал и вече мачкаше
голите лакти на двете жени от кухнята - отначало леко, само
с два пръста, после ръцете му тръгнаха нагоре и двете го
сръгаха. Някой даде знак, хлапетата от ансамбъла излязоха на
широкия, измит плочник. Кипна хоро - бързо и чупливо.
- Не отгоре на сцената, браво! - скочи една от бабките. Като някога стана, направо сред хората, хайде!
Дългата пейка опустя, бабите се хванаха при децата - днес
не беше ден за отлитане. Старчето-пергел погледа малко,
заряза хорото и тръгна към навеса. Мина край кожите и
страхливо сви глава: ето го пак времето: вчера пасяха, днес - в
казаните. Ваклото куче видя пръчката в ръката му, отмести се и
клюмна в чакъла. Трябваше само да чака, още малко - и щяха
да подхвърлят нещо. Всичко наоколо бе обещаващо: и кожите,
оставени да съхнат, и агнето, вързано под тях, и острата,
влудяваща миризма откъм навеса. Заникъде не бързаше.
Бе старо куче, живееше отдавна и с годините бе научило как
да отмерва времето - покрай тия кротки, рунтави блейки.
Погледна пак агнето: беше рано за него: чак догодина, по
същото време. Или още по-скоро - напролет, след снеговете,
като цъфнат тревите…
Музиката изведнъж спря, децата пак хлътнаха в автобуса,
а под навеса се събраха гостите. Жената от кухнята тръгна
да раздава свещите. Жълтото снопче свърши бързо и когато
стигна до мен, в ръката й видях само пет. Запазих една за себе
си, другите взе старицата до колоната.
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- Само едно се моля. - чух я да казва. Държеше се здраво за
колоната, а отляво я крепеше единият от градски облечените.
- То друго не ми остана, но поне още месец слънце да има, пък
после…
- Ще има! - обеща мъжът. - Онзи там, светията, гледа отгоре
и чува всичко. Ще даде - и още как!… А сега по-тихо, че отчето
нещо…
Попът бе излязъл напред с овехтял молитвеник в ръка. Той
бръкна в дрехата си, извади тънък електронен четец, намести
го над светата книга и бучна с пръст някакво копче. Екранчето
- димносиво като брадата му - светна. Агнето край оградата
съвсем се умълча, кучето вкопа задните си лапи, приплъзна
в чакъла към хората, а над навеса неочаквано излезе слънце.
Задържа се дълго и задните редици усетиха топлината му мека и нетрайна като спомен от лятото. Гостите се прибраха
напред, скупчиха се нагъсто край огъня и свещите в ръцете им
заблестяха. Огънят се усили, пяната в казаните оживя, надигна
се, пак забълбука.
И попът зачете.

Юрий Чистяков
"Спомен за Пикасо"
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ОКТОМВРИЙСКА МЪГЛА

ЗЛАТКО
АНГЕЛОВ

Колкото и да си го бeше мечтал тайно, Големинов никога не
би предположил, че един ден мечтата му да се сближи с писателлауреат на Нобелова награда ще се сбъдне. Но ето че се случи.
И от тогава нататък, през повечето нощи от неговия живот, след
като беше облекчил пикочния си мехур, а дрезгавината пред
разсъмване му пречеше да заспи втория си сън, той мечтателно
си припомняше подробности от тази среща.
Всичко започна случайно, както стават хубавите неща в
живота. През пролетта го поканиха да участва (заедно с още
двама писатели) в международна среща с швейцарски колеги
на тема “Партньорство за литература” в Берн. Швейцарски
писатели? Че има ли такива, помисли Големинов, когато
седна да попълни формуляра за участие. Банки, часовници
и сирене – това е Швейцария. Дори след срещата, която
бързо избледняваше в паметта му, той пак не можеше да си
спомни името на нито един швейцарски писател. В мъглата
на съзнанието му се мяркаше Стефан Цвайг, но той бе умрял
отдавна.
Големинов избра да пътува с друга авиокомпания, вместо с
колегите си, и слезе от самолета на летището в Берн сам. Беше
си избрал стая в хотел, където бе сигурен, че другите двама от
българската делегация няма да са отседнали. Тези сибарити
и самовлюбени сноби нямаше начин да не спят в Бел Епок,
бутиков хотел, където се провеждаше срещата, при това на
единия – той беше измислил онази дума “хараламбене”, която
никой не знаеше какво означава – май някаква фондация му
плащаше за участието. Неприятно се изненада, че вместо да
го посрещне някой от официалните домакини на срещата,
зад парапета в залата за посрещачи видя името си Goleminoff
написано с фулмастер на една табелка пред гърдите на
мустакат шофьор на такси. Големинов не говореше нито един
от езиците на швейцарската федерация, но пък английският му
беше приличен. И това се оказа истинска благословия! Химия
на радостта.
Каза на шофьора посоката: Сити хотел, ниър да трейн
стейшън.
Носеше в куфара си няколко екземпляра от последния си
роман, озаглавен “Химия на радостта”, все още непреведен на
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английски. Заради тях багажът му надвиши допустимото тегло
– пътуваше с една от евтините авиокомпании – и на летището
трябваше да заплати свръхбагаж и то в евро. Хотелът беше стар,
но по швейцарски чист и подреден, едно време са казваше
“като в аптека”. Извади книгите от куфара си, взе си душ и слезе
в бара да изпие една бира. Десет франка за една Хайнекен!?
Съдбата обаче се оказа много по-евтина. Срещу тези десет
франка и другите няколкостотин, които, колкото и да внимаваше,
нямаше как да не похарчи, тя го дари с нозеподкосяващо
преживяване. Цял живот няма да забрави как на втория ден
от срещата, ожаднял от слушане на хвалби на чужди езици за
чужди писатели и заситен от безплатния обяд, полят с мощно
дабъл еспресо от швейцарските машини “Жюра”, поставени на
няколко места във фоайето на хотела, където се провеждаше
срещата, се упъти в ранния следобед пеша към хотела си до
гарата, за да вземе един екземпляр от романа си и да пие вода
от чешмата. Когато се качи в стаята си, на масичката до двата
екземпляра от “Химия на радостта”, които му бяха останали,
след като бе раздавал на издателите с надеждата, че поне
един от тях ще даде романа му на някой от сътрудниците си
професионални читатели, който ще реши, че романът е на
световно ниво и напълно заслужено трябва, не просто може,
а трябва да се преведе на френски или на немски, бе поставен
плик. Беше бял плик в размер А4. Жаждата му надделя, или
пък той успя да сдържи любопитството си, така че първо влезе
в банята с идеално бели плочки и изпи жадно две чаши вода,
след това се наплиска, избърса лицето си със снежнобялата
хавлиена кърпа, току-що подредена от камериерката заедно
с прилежно сгънатите ъгълчета на бялата тоалетна хартия, и
чак след това отиде до масата, отвори белия плик и извади от
него несгънат бял лист, изписан от едната страна на ръка. На
английски, с черно мастило.
И краката му се подкосиха.
Трябваше да седне на идеално оправеното легло и да
препрочете внимателно писмото, подписано с инициали: W. T. F.
Някои думи не разбра, но през зачестилото туптене на сърцето
си, Големинов се увери, че става дума за повече от необичайна
покана да посети на негови разноски, както се казва, дома на
WTF в Америка и да прекара там цяла седмица. “Приложени ти
изпращам ... двупосочен билет и официална покана, с която би
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трябвало да се уредят всички формалности”. Големинов, който
беше хвърлил плика на пода, се спусна към него и пръстите му
затърсиха вътре. Извади един самолетен билет за отиване и
връщане до Мемфис, Мисисипи и чек за $2,000 (две хиляди!)
американски долара. Сгъна писмото на четири и го прибра в
портфейла си, а официалната покана, чека и билета постави
в тайното джобче във вътрешността на куфара си, и се насочи
към асансьора. Смътна тревога зажужа в мозъка му, че тази
покана на WTF звучеше може би твърде фамилиарно, та те не се
познаваха, но бързо отмина като оса в лятна жега, привлечена
от далечен мирис на месо.
Не каза на никого.
През месеците преди полета до Мемфис Големинов
препрочете всичките книги на своя бъдещ домакин – слава богу,
с малки изключения те бяха преведени на български; записа се
на интензивен курс по английски; уши си скъп костюм („ще ми
служи за цял живот“, така оправда пред жена си непредвидения
разход); остави й достатъчно пари за харчене, за да не се налага
тя да тегли от пенсията му, спестявана в Булбанк.
Нито за миг не се усъмни, че поканата може да е за друг човек,
с когото просто имат съвпадащи имена. Нито съобщи на някого
от приятелите си, че му предстои толкова съдбовна среща. Има
ли значение, че за човечеството той беше умрял преди повече
от петдесет години? Бесмъртните са с нас по всяко време.
Най-после някой в Америка се интересуваше от него!
Зеленият Додж, който го взе от летището, спря в началото на
близо двайсет-метрова алея, очертана от застаряващи кедрови
дървета и покрита с плочки в стил рибена кост. Точно в другия
й край се виждаше парадния вход на двуетажна бяла къща
(впоследствие прочете, че е строена по средата на 19 век от
някакъв полковник в модния за тогавашна Америка стил „Гръцко
Възраждане“, каквото и да означаваше това, а нобелистът я е
купил през 1930, когато е бил на 33 години, току-що задомен
и несведущ по отношение на бъдещата си слава). Централната
част на сградата беше рамкирана от четири колони, Боже мили,
света Богородице, ами в този дом са идвали Чеслав Милош,
Джон Ъпдайк, Салман Рушди, братята Коен, дори Чарлз Симич,
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този продажен сърбин ... и сега аз, на какво ли ...
- Мистър Големинов, приятно ми е да те въведа у дома –
извади го от непотребните му мисли мекият баритонов глас
на посребрял нисък човек с черни мустаци и лула, увиснала в
десния ъгъл на устата му.
- Найс ту мийт ю, мистър ... – успя с крайно напрежение на
езиковата част от мозъка си да произнесе Големинов, след като
се беше измъкнал от задната седалка на огромната кола, стъпил
на тревата и поел подадената му от писателя мека десница.
Интересно защо на Големинов неговото “ю” му звучеше като
“Вие”, докато “ю”-то на домакина той си превеждаше в главата
като “ти”.
- Казвай ми Бил, Генчо, просто Бил – прекъсна го дружелюбно
домакинът. – Удоволствието е мое. А това са съпругата ми Естел
и дъщеря ми Джил. Естел, Джил, запознайте се с неизвестния
български писател Генчо Големинов.
Настаниха госта в някогашната детска стая на втория етаж,
която сега се използваше за гости. Седмицата изтече като в сън.
Сутрин домакинът пишеше, а Големинов поспиваше до късно и
си водеше бележки, а следобед, когато времето позволяваше,
се разхождаха из голямото имение, в което се влизаше откъм
Олд Тейлър Роуд, улицата на Стария Шивач, почти на края
на петдесетхилядното университетско градче. Веднъж дори
отидоха на лов за патици. Естел и Джил се присъединяваха
към тях на вечеря, след което се оттегляха в стаите си с по
южняшки разточителни извинения. Двамата сядаха на креслата
в библиотеката и запалваха лулите си.
Последната вечер Джил им донесе бутилка отлежало “Фоур
Роузис” и кофичка с бучки лед. Домакинът наля от прозрачно
кехлибарения бърбън в двете кристални чаши:
- Няма по-хубаво питие на света от нашия бърбън – каза той
след като разклати чашата си с опитен жест и отпи. – Петнайсет
годишно, доставят ми го специално от Кентъки.
Октомврийската мъгла се усещаше през прозореца, въпреки
топлината на стаята. Необичайна за сезона, мъглата беше
обгърнала цялата южна природа.
- Аз не познавам Стария свят. Бил съм само в Стокхолм,
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трябваше да отида, за да получа наградата. Преди повече
от шейсет години ... Тогава говорих за страха. През август в
Мисисипи има няколко дена, обикновено към средата на
месеца, когато изведнъж се явява предвкусието за есен,
захладнява, а светлината става треперлива, омеква и светлее
повече отколкото грее, сякаш не идва от днешния ден, а от
старите класически времена. Струва ти се, че в нея са фавните,
сатирите и боговете на Олимп. Трае не повече от един-два
дена и си отива. На мен тази светлина ми се вижда по-стара
от нашата, християнската. Тя е лека. В нея няма страх. Нейната
лекота ми напомня за кравата, която току-що е родила теленце.
Тук, в Мисисипи, казват за такава крава, че е “лека”. Писателите
трябва също да се чувстваме леки, когато завършим нещо,
писано в пот и агония. Но аз знам, че ти не се чувстваш лек. Ти
не пишеш в съзидателна пот и творческа агония. Пишеш скован
от страх.
Големинов се сви зиморничаво под тежкия поглед на
говорещия. Усети, че казва истината. Че го е прозрял. (Големинов
беше честен, въпреки че рядко го показваше.) Страхът! Да,
грозният страх, че може би не е това, за което искаше – неистово
мечтаеше – да го харесват. Големинов се чувстваше гузен, че
пише за пари.
- Пишеш за пари! – отгатна мислите му домакинът. – И
за слава. Но в своето дълбоко дъно, където те е страх да
надникнеш, си честен и се надяваш, че ще устоиш. Че гласът
ти ще остане, дори и тялото ти да бъде погълнато от кървавия
залез. Няма да изчезнеш. Но това не е достатъчно. Кой иска
да чува пресушения глас на страха? Кого го интересува, че ще
продължиш да съществуваш полудял от страх? Само още пострахливите от теб, които ще те унищожат, за да си докажат,
че не ги е страх. И уплашени, че са причинили твойта гибел,
ще отидат в кръчмата да се напият, за да удавят новия си страх
в алкохолната мъгла. На сутринта някой ще им припомни за
Южната Бяла Богиня. Това ще ги накара да изпъчат гордо гърди
– гърдите на отмъстители за честта на въображаемата бяла
жена.
Генчо си спомни, че беше чел някъде поверието за Южната
Бяла Богиня. Бяла като лилия, тази жена не бива да бъде
докосвана от черен мъж. Ако я докосне, ако само някой подозре,
че я е докоснал, ако дори жената излъже, че е била погледната
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нежели докосната от него, черният заслужава линч и смърт.
- Южняшката аристокрация - продължи Бил - е дотолкова
обсебена от страх да не би белите жени да се съвокупят с
черен мъж, че са си забранили да изобличават съпругите си,
ако ги хванат, че лъжат. От там идва и фразата “бяла лъжа”, т.
е., приемлива лъжа. Вследствие на това, белите мъже смятат,
че жените винаги казват истината. И е достатъчно бялата жена
само с движение на клепача си да намекне, че причина за
нейното лошо настроение е черния мъж, който се е опитал да я
задява. За него животът престава още в тази секунда.
- Представям си в какъв страх прекарват живота си черните
мъже! – позволи си да вметне Големинов.
- Но и белите живеят уплашени. Тях ги е страх от Бога. Страх
ги е от гнева, с който Бог ще ги накаже, когато прелюбодействат,
а особено – когато убиват. Обаче човекът, който смята, че стои
над себепободните си, е способен да изпита омраза по-силна
от любовта към Всевишния; той служи на предразсъдъците с
по-голямо усърдие, отколкото на Бога, чието присъствие все
пак никой не е засвидетелствал.
Въздухът около Големинов се бе сгъстил. Чу шума на
кръвта си. Обля го пот, но потта му бе суха. Сърцето му сякаш
изгаряше в необяснимия тъмнозелен страх от съществуването.
Той трябваше сам да надвие този страх. Но как? Как да заеме
перото от великия писател и да пише със сърцето си за страха,
който същото това сърце изпитваше цял живот! Как да се научи
да изпитва състрадание? Как да се приготви за саможертва?
- И към кого изпитваш омраза? – продължи мисълта си
домакинът. – Към онзи, от когото те е страх. А те е страх от всеки,
който е различен: черния, красивия, умния, силния, чужденеца,
евреина, циганина, богатия, способния, обратния, жената.
Различният е непредсказуем. Но още по-гнусно: различният
притежава онова, което ти липсва или от което се срамуваш.
Различният е лакмус за твоите предразсъдъци. Заради това
правиш всичко възможно да го подчиниш или унищожиш. В
противен случай омразата унищожава теб.
Макар да се страхуваше от много неща, най-вече да не остане
без пари или да го подминат, когато раздават някоя награда,
Големинов за пръв път се замисли над връзката между страх и
омраза. Пресъхналата му уста отново се напълни със слюнка.
Действително, успокои се той, немалко хора бяха предизвиквали
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омразата му, но никога до степен да желае смъртта им, да не
говорим той да посегне на живота им. Неговият страх, дори
понякога подлудяващ, беше елементарно екзистенциален: от
безразличието на читателите, от продажността на критиците,
от отсъствието на правила и критерии, от монотонността на
живота; общо казано, че нямаше никога да бъде признат за
велик.
- Поканих те, за да придобиеш усет за историята на омразата.
В американския Юг има повече огнестрелно оръжие отколкото
хора. И в несвършващия мой живот кървавите изстъпления,
извършени от страх, вместо да изчезват, се увеличават. Отвори
си очите за тях. Тук има традиция на насилие. Защото само там,
където има ндивидуална свобода, гарантирана от законите,
насилието е проява на човешката воля. В обществата на Стария
свят насилието е колективно и принудително, поради което
остава анонимно. Безнаказано.
Големинов започна да усеща, че великият творец му
открехва вратичката, една малка странична вратичка, невидима
за милиони, към скритото и лесно забравимо значение на
писателския занаят. Не абсурда, нито иронията, нито потъващия
в праха на времето музей, а – свидетелството. Спомни си за
разказа “Сух септември”, където е описано безсмисленото
убийство на невинен черен човек; убийство, което противоречи
на божиите заповеди от всяка религия, но което за Маклендън и
Буч е горда проява на мъжката чест и лично правораздаване на
справедливост. С мозъци възпалени от горещия въздух – “стори
им се, че дишат потопени в гърне с разтопено олово”, беше
написал човекът, който в тази минута разпалваше лулата си само
на една крачка от него; може ли да се забрави такава метафора!
- под “бледата кръв на изгряващата луна” тези двамата наказват
със смърт без съд черния човек само заради подозрението, че е
накърнил честта на една Южна бяла богиня.
- Но днеска ... – най-сетне се осмели да попита Големинов –
днес нещата са се променили, не е ли така?
- Не. Същите са – бавно и натъртено отговори човекът и пусна
дим през лулата. – Разликата е, че пишат за тях във вестниците и
интернет. От всеки подобен случай става страхотен разказ. Ето
чети! – почти заповяда той и подаде на събеседника си няколко
листа изписани с молив.
През следващия половин час Големинов потъна в плана на
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разказа, който предстоеше да се роди изпод перото на човека,
който той имаше привилегията сега да нарича Бил. Мина му
през ума да не би писателят да му го предоставя, за да стане
негов този разказ, да кажем ако промени имената, но не посмя
да попита.
1. Сцената: 90-те години на миналия век, мразовита
октомврийска вечер в Ларами, Уайоминг. Мъгла (уличните
лампи светят, сякаш са потопени във вода). Жак Ларами
– френски трапер. Сюжет за Уестърн от средата на 19 век:
шерифът на Ларами и двамата му братя държат пивницата
“Кофа кръв” и тероризират заселниците; онези, които отказват
да им продадат земята си на безценица, получават куршум.
Друг шериф организира “комитет на бдителността” и един ден
неговите виджиланти нахлуват в “Кофа кръв”, изкарват тримата
братя в запусната къща на края на града и ги линчуват до смърт.
Днес в това градче, разполовено от федералното 80-то шосе,
младите хора, които не учат в местния университет, са израснали
в разпаднали се семейства и повечето са без работа: убиват
монотонното време с метамфетаминови екстази. Уайоминг
няма нищо общо с Мисисипи, освен провинциалния страх от
съществуването и нагона на “белия боклук” към саморазправа.
Бар с безумното название: “Домашно огнище”, там се събира
мет-тълпата. Джи-ем пикап марка Коч, квинтесециалното
превозно средство на каубойте и фермерите в цяла Америка.
Лимузина, отстъпвана под наем от местен търговец на къщи за
сексуално-метамфетаминови оргии.
2. Убийците: Само имената им са сменени, всичко останало
е според журналистически репортажи от онова време. През
въпросната мъглива октомврийска вечер Брус Маклини, 21,
крои план да открадне от негов познат дилър на наркотици
мет за около $10,000. Бащата на Маклини: шофьор на
тежкотоварен камион, изоставил майка му и него преди
години. Майката: медицинска сестра, умира от хирургическа
немарливост по време на операция, момчето е на 16 години.
Брус получава обезщетение от $100,000, харчи безразборно за
коли и наркотици, едва завършва училище, на 18 години е вече
необратимо зависим от мета и става един от мет-дилърите в
градчето. С него в бара “Домашно огнище” е Мат Стивънсън,
21, наркоман: заченат от ненавършил 20 години алкохолик,
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израства с майка си, нейните често сменящи се гаджета я бият
до кръв, понякога нападат и него. Брус Маклини има приятелка,
също наркоманка, Кейт Райс, но тя отсъства (двамата имат
едногодишно момченце). Не се появява и дилъра, който Брус
възнамерява да обере. Той става раздразнителен. През цялата
седмица, предшестваща тази вечер, се е помпал с мет всеки ден
и не е спал. В един от тези дни друг негов безпаричен приятел,
наскоро уволнил се морски пехотинец, обезумял за дрога, му е
продал своя Магнум-357 за един грам мет. Сега той го прехвърля
от джоб в джоб, слага го на масата и глади 20-сантиметровото
му дуло. Мат го налива с алкохол (ръжено уиски?), чаша след
чаша, само и само да му помогне да забрави за провалилия се
план да си изкара 10-те бона с грабеж.
3. Убийството: В бара влиза Андрю Съливан. Личи че е
студент, добре облечен, с красиво лице, тъжни очи, сочни
устни. Поръчва си бърбън с лед. Поднася чашата към устата
си с дълги тънки пръсти. Изпъва шията си над яката на сакото
и върти очи като че ли търси някого (за секс?). Брус Маклини
наблюдава как момчето – на същата възраст, на която са той и
Мат – изпива няколко чаши поред и решава, че педалът може
би има пари. Защо да не оберат него? Пари педалите винаги
могат да си спечелят. Педалът тази вечер няма да омърси някой
местен работяга. Гърлото на Брус се пълни със слуз – като парче
восъчна пита в бурканче с мед – която го подлудява от страх
и настървява. Необяснимата омраза. Всекидневната омраза.
Метамфетаминовата омраза. Тази вечер той мрази гейовете.
Само оргазмът на убийството може да уталожи бесовете му.
Той не го осъзнава още, прекалено е надрусан; но слузта в
гръкляна го кара да се втурне към действие. Хайде, Мат! Мат
първоначално не помръдва от стола си, но взема магнума и го
слага в задния джоб на дънките на Брус. Покрива го с якето му.
Внезапно Андрю става от бара и приближава до тях. Моли ги да
го закарат до вкъщи, чувствал се прекалено пиян, за да си отиде
сам. ОК. Брус крие задоволството си. Тримата стават и тръгват
към пикапа на Маклини, паркиран зад “Домашно огнище”. Зад
волана сяда Мат и колата изръмжава, подгонено животно. До
него е Брус Маклини, от дясно на Брус Андрю едва смогва да
затръшне вратата. Фаровете сгъстяват мъглата пред тях. Брус
усеща лявата ръка на Андрю върху бедрото си, от вътрешната
страна. Това отключва клетката на звяра в него, той бърка с
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лявата си ръка в задния си джоб за револвера, а под дясната
си мишница приклещва шията на Андрю, след това го удря по
китката с дулото. Пъха дулото в устата му и заповядва на Мат
да кара към Локвата, блатясало езеро извън града. Фаровете
опипват калта по селския път, който върви покрай телената
ограда на някакво ранчо. Мат спира пикапа, Брус Маклини го
кара да вземе въже от каросерията и да дойде откъм неговата
страна. След това избутва Андрю на земята и двамата го повличат
към оградата. “Къде ме водите, авери?” – единствените думи,
които успява да каже преди Маклини да го блъсне с дулото на
огромния револвер по устата. Завърват го за един от коловете
на оградата. Обърни пикапа да свети, Мат. Брус започва
да нанася удари с пистолета по лицето и черепа на Андрю.
Фаровете на пикапа осветяват убийството като че ли става на
театрална сцена. Кърваво желе. Маклини изпада в истерия.
Мат се опитва да го спре, но получава едно дуло по челюстта
си и се оттегля към колата. Удар, удар, удар – при всеки удар
изхрущява човешка кост, като метроном поставен върху капака
на неугасения двигател. Шумовете са слаби, автентични – не
преувеличени и синхронизирани като във филм – смразяващи,
примесени с утихващите стенания на жертвата. В някакъв миг
Брус най-сетне престава да удря. Бърка в сакото на топлия труп.
В портфейла на Андрю има само три двайсетачки. Мирише на
кръв. Събува обувките му и ги хвърля отзад в пикапа.
4. Жертвата: Андрю Съливан е от семейство, което живее в
любов. Майка му е учителка, бащата инженер. Той се учи добре
в училище, в девети клас за награда го изпращат на екскурзия
със съученици до Казабланка. Там Андрю за първи път се
решава да удовлетвори хомосексуалната си ориентация, но
вместо нежност получава ритници от трима местни младежи,
които се изреждат зад него. Момчето изпада в депресия и
започва да употребява кокаин и да злоупотребява с алкохол.
Въпреки терапията, депресията му не изчезва, дори след
като е приет в щатския университет в Ларами. Не успява да си
намери любовен партньор, наема си студентска квартира сам.
През онази мъглива октомврийска нощ отива в бара “Домашно
огнище” с надежда, че може да си намери някой за една нощ.
Не е вземал дрога от две седмици, но пие, за да няма ясно
съзнание. В един миг на прояснение вижда Брус Маклини и
Мат Стивънсън на другия край на бара. Смътно си спомня, че
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през лятото един или два пъти е бил заедно с Брус в лимузината
на О`Рейли, в компания с момичета и момчета, и го е харесвал.
Като че ли веднъж в някакъв апартамент е купил от него мет. Но
не е сигурен. Журналистите не са говорили никога с Андрю – те
само са присъствали на погребението и са задавали въпроси
на майка му. Но и да бяха го интервюирали, щяха да научат
само факти – следствия от вътрешните движения на душата
му. Самите движения – реалната мотивация за постъпките му
– може да знае и опише само писател. Андрю желае да бъде
пипан, гален, обичан, да изпита радостта, която може да се
роди от онази химия между двама души, която е невидима,
за нейните реакции няма тестове, но тя ражда скъпоценните
кристали на човешката близост. Андрю си я представя тази
химия, но засега живее само с отпадъците от реакции със
замърсители – сексуалният оргазъм не е нищо повече от утайка.
Но всеки следващ път има надежда някоя такава утайка да се
окаже зачатък на кристал. Подведен от желанието да изпита
оргазъм, той се надига и приближава до Маклини. Невинно го
моли да го откара до апартамента му. Маклини се съгласява на
момента. Андрю се страхува, но това е страхът от очакването.
Андрю не мрази. Той няма сетива за опасността – или, както
става с всички от неговия отбор, силното желание за човешка
близост ги е анестезирало – и се качва в пикапа, който подкарва
преди още да е затворил вратата. След около миля по асфалта
се престрашава да пипне Маклини. Избухването на онзи го
сварва неподготвен. Страхът го зашеметява: спомня си за побоя
и насилието от преди шест години в горещата Казабланка и го
обзема ужасът, че отново може да изпита болка и унижение.
Той не вижда къде отиват, задушава се под хватката на дясната
ръка на Маклини, устата му е пълна с метал. Колата спира без
да угаси мотора, изкарват го навън за краката и главата, той не
се съпротивлява. И след първия удар по скулата губи съзнание.
Вече не го е страх. Другият, уплашен до полуда, му нанася удари,
докато най-сетне онова човъркане като с нож под лъжичката не
се разтопи като олово.
5. Преди убийството: Лятна вечер в Шайен, Уайоминг. Брус
Маклини и Кейт Райс се качват в лимузината на О`Рейли, който ги
чака в кондиционираното купе с изстудено френско шампанско
в кофичка с лед. Карат до една от вилите на О`Рейли и той ги кани
вътре. Те още нямат дете, само се друсат с мет и кока, младите
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им тела бързо се възстановяват от отровите. Край басейна,
след инжекциите, Брус кара О`Рейли да си махне банския.
Той също остава гол и се хвърля във водата. Кейт го последва,
но Брус маха с ръка на О`Рейли, онзи се колебае, тогава Брус
изскача над водата и го дръпва за крака. В прозрачната синя
вода тримата са заедно, възбудени до краен предел. Качват се
в спалнята на втория етаж и лягат върху дебелия мокет, Брус
зад Кейт, О`Рейли зад Брус.
6. Шест години по-късно: Брус и Мат излежават доживотни
присъди без право на помилване. Кейт отговаря пред камера
на въпроси на телевизионна журналистка: ”Брус обичаше
да правим тройка, но винаги взимаше мъж за трети човек. И
това ме устройваше. Но не съм го хващала да спи тайно с мъж,
дори и за една нощ. Пред съда дори заяви, че като малък е бил
насилван от баща си, но съм сигурна, че излъга, за да насочи
журито към версията, че изпитва паника от хомосексуалния
акт и се е нахвърлил да бие Андрю заради неговите аванси.
Убийството не е било преднамерено. Кой може да провери!
Майката на Андрю написа книга, от която излиза, че Брус е
гей-хейтър. Трудно ми е да се съглася, доколкото го познавам.
Макар че от един неуравновесен мето-ман може всичко да се
очаква. Той беше постоянно напрегнат от страх – да не може
да си набави дозата за деня и същевременно да не му стигнат
парите, с които се грижеше за мен и сина ни.”
Големинов едва дочете края и се върна отново в началото,
да е сигурен, че е схванал всички перипетии на това
неизмислено насилие. Мълча дълго, ням и потресен. Имаше
силно въображение. Но в неговата земя, на неговия език,
хората не стигаха до този гигантски ужас. Не че не се страхуваха
от съществуването. Те просто не бяха свободни да настървят
омразата си до тази умопомрачителна степен. Но дори и в
случаите, когато някой проливаше човешка кръв само поради
страха от различието, поради натрупаното или изкуствено
подхранвано суеверие, че различният му е враг, при това
без да го е грижа за болката причинена от ножа, или поради
заслепяваща разсъдъка идеология – дори и за такива случаи
не се намираше писател дотолкова свободен, че да опише
разгула на жестокостта в цялата му сексуална неизбежност.
Големинов разбираше, че сгорещеният клокочещ страх, който
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е тласкал Маклини към това безсмислено, абсурдно жестоко,
направо патологично убийство, не беше плод на разпаленото
въображение на големия писател, който правеше впечатление
на благ и умерен човек, въпреки че се бе случило почти по същия
начин както в разказа “Сух септември”, писан преди осемдесет
години. През това време границата между въображение и
действителност се бе изличила. И то защото действителността
със своята изобретателност бе вече надминала и най-силното
писателско въображение. Свободата развива и доброто, и злото
в еднаква степен.
- Благодаря ти, Бил, благодаря ти за ... хъъ ... доверието.
Какъв страхотен сюжет за разказ!
- Сюжет? – повдигна тъмните си вежди домакинът. – Беше
времето, когато измислях сюжети. Сега е достатъчно да
преписваш съдебните протоколи или да гледаш интервюта с
убийците по телевизията. Допускам, че ти разбра защо исках
да прочетеш скицата на този ненаписан разказ. По вашите земи
няма свободни писатели, които да имат смелостта да създават
такава литература. Исках да ти подскажа един възможен
път към свободата: опасността. Опасността да употребяваш
думите. Виж, Генчо, ако питаш мен, аз се чувствах много посилен и необходим, когато пишех “Сух септември”. Чувствах
се новатор като Артуро Тосканини, който още по онова време
си позволяваше да интерпретира симфониите на Бетовен в
темпо и мощ, които някои оприличаваха на врява и безумство.
А днес внуците на същите тези “познавачи” слушат Бетовен
като музика за развлечение. И не се е намерил още диригент,
който да постигне опасното величие на музиката на този
титан. Новаторът обикновено остава задълго в историята като
мерило за безстрашие и извор на духовно познание. Но твоите
сънародници се възползват и от допусканата анонимност на
престъпленията, които на всичко отгоре остават безнаказани.
Точно обратното се случи тук: Маклини и Стивънсън бяха
изправени да отговарят пред закона. Възмездието, което
удовлетвори всички, възтържествува, защото бе произнесено
от Съда. В моралния спор за тяхната вина, който се разгоря в
Америка след това, се роди Добро. Ако напиша този разказ, той
ще се казва “Луна през октомври” и ще завършва така: На самия
край на гората в Джеферсън, Мисисипи – бавно и отмерено
продължи писателят, сякаш опипваше всяка дума – има бунгало,
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почти заровено сред захвърлени под кедрите ръждясали
автомобили, стари мебели и всякакъв кухненски отпадък. В една
кристална нощ през октомври между отпадъците спря пикап
марка Коч и угаси двигателя. “Хей, Маклини”, извика човекът
от волана, “вдигай си задника и да вървим. Онова мръсно педи
е пак при брат ти.” След малко от вратата излезе млад мъж с
каубойска шапка и пушка на рамо и се метна на седалката до
шофьора. “Време е да отмъстим за Брус Маклини“, каза той и
запали цигара. Миришеше на алкохол и бръснарски одеколон.
“Ти някога срещал ли си се с баща си?”, попита другият и сложи
своя Винчестър Супер Х3 на седалката межу двамата. “Има ли
значение?”, отвърна младият Маклини и прилепи лицето си
до предното стъкло. Студен въздух влизаше през отворените
прозорци на колата. Никъде никакво движение, никакъв звук,
дори буболечки не скриптяха по кората на дървeтата. Само
буботенето на летящия през гората пикап. Тъмната нощ бе
паднала над света, като надрусана от ледено-синкавата луна и
втренчените звезди.
Когато, пренатоварен от впечатления и неудобни
размишления, се прибра в София, Големинов прочете отново
биографията на нобеловия лауреат в Уикипедия и случайно
забеляза, че средното му име не започва с Т, а с К – Кътбърт.
И до края на него не му стана ясно защо именитият писател
беше направил в поканата си до него тази подмяна на средния
си инициал. Дали затова или защото беше внезапно прозрял
своята незабележителност, Генчо Големинов не написа разказ
за трагичната смърт на едно хомосексуално момче, както и
не разкри пред никого до края на живота си, че се е срещал с
Уйлям Фокнър в неговия собствен дом в Оксфърд, Мисисипи.
Дори унищожи дигиталните файлове с фотографиите, които
беше направил по време на посещението си. А нито Фокнър,
нито дъщеря му Джил качваха снимки в социалните мрежи.
С всички тези действия Генчо искаше да си внуши, че, ако
потомството иска с нещо да го забележи, той трябваше да
остане незабележим.
В посвещението на разказа "Луна през октомври" за онова
престъпление в Ларами, публикуван в The Paris Review, Фокнър
използва инициали за името на госта си.
Така тайната на тази среща беше запазена за вечността.
Чандлърс Форд, Хампшър - август 2013
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МОРЕ: Г-н Теофилов, в личен план считате ли, че попадането
ви в Бургаския театър в края на 50-те, е дар от съдбата?
ИВАН ТЕОФИЛОВ: Безусловно. Даже повече от дар. Да
попаднеш в среда на изключително ерудирани и талантливи
хора, всъщност между едни от най-видните представители на
българското изкуство на ХХ век е рядък шанс… Достатъчен е
един Леон Даниел. Режисьор от неговия ранг се ражда веднъж
на сто години.
А аз имах щастието да бъда един от неговите постоянни
текстописци до края на живота му . Съдбата наистина беше
благосклонна към мен. Години наред дружах с инакомислищи,
почтени и интересни хора. Много от тях будеха у мен възхищение
с богатата си душевност, силен талант и висока култура. Впрочем
независимо какви са били режимите винаги е имало талантливи
хора. Та нали именно в това щекотливо Хрушчово размразяване
се роди чешкото чудо в театъра и киното, което завладя света, а
Полша и Съветския съюз се сдобиха с пет лауреати на Нобелова
награда. В България Бургаския театър и трите знаменити
групи художници – бургаската, пловдивската и софийската не
предизвикаха ли истински художествен земетръс?
МОРЕ: Как се запознахте с Христо Фотев? Митът за него
отдалeчава ли или доближава до нас поета?

ИВАН
ТЕОФИЛОВ

И. Т.: Бях 17-18 годишен, когото пловдивския литературен
кръжок „Христо Смирненски” ме изпрати в Стара Загора
като делегат на учредяването на Съюза на южнобългарски
литературни работници (тогава така се наричахме, за да
бъдем в синхрон с работническата класа). Там се запознах
с Кръстьо Станишев. Двамата бяхме най-младите делегати,
всъщност литературни хлапаци. Харесахме се и почнахме да
си кореспондираме и разменяме стихове. В едно от писмата си
Кръстьо ми изпрати стихотворение от 14-годишен поет на име
Христо Фотев. Останах учуден от стихотворната му техника. Една
сутрин не се сдържах и си купих билет за Бургас. И морската
градина се оказа тясна за стохотворната страст на тримата
екзалтирани малчугани. По време на моето и Иван-Радоевото
прибиваване в Сливенския драматичен театър Фотев живееше
при първата си съпруга в Ямбол. Явно скучаеше и мине не мен
седмица току се домъкне при нас. Нощуваше в квартирата
ми и се отдавахме на безумни пиршества. В Бургас бяхме
всекидневно заедно, сам той говори за това в анкетната книга
на Кирил Гоцев. Познавам Христо, както малцина го познават.
С всичките му лудурии и бесове, с помпозните му измислици, с
арогантвността и милосърдието му. В онези времена на жестока
стагнация той живееше като птичка божия и беше един от
единиците хора, на които всичко се прощаваше.. Помня как
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след едно пиршество в Клуба на журналистите в София, ме
замъква в полунощ в дома на Павел Матев, тогава министър
на Културата, и как цялото му домочадие, въпреки луксозната
обстановка, накляка на пода, омаяно от Христовите рецитации..
Даже тези задръстени хора имаха нужда от разпускане.
А Христо изобилно се раздаваше във всички слоеве на
обществото. Впрочем митът на колоритните хора на изкуството
съществува от Омир до днес,. И в това няма нищо чудно.
МОРЕ: Как гледате на писанията на новопоявилите се
„хроникьори” на събитията около разгрома на бургаския
театър?
И.Т. : За тези събития вече е написано много. Хубавото е, че
неговите създатели са оставили автентични свидетелства.
Впрочем този период на Бургаския теятър е вече неделима
част от историята на българския театър. Мисля, че всеки
способен театрален историк, независимо, че не e бил свидетел
на събитията, със задълбочена изследователска работа и с
личните си умения може да стигне до сериозни резултати.
Лошото е, когато хора с оскъдни литературни възможности и
голи амбиции се залавят с тази непосилна за тях дейност. И
неминуемо се получават нелепи образци.
МОРЕ: Вие също имате стихотворения посветени на морето,
как чувствате темата?
И. Т : Като преживяване и възкликнала одохутвореност. Морето
буквално ме преследваше през целия ми живот, като се почне
от българското Черноморие, през остров Родос, алжирския
или шотладския бряг, после могъществото на океана, видян от
бреговете на Уелс, сиянието на Средиземно море в пътуванията
ми из цялото протежение на Лазурния бряг от Марсилия до
Ница. Или погледнато от терасите на Монако. И още от къде
ли не морето с неговата битност присъства в десетки мои
стихотворения и в мен. Достатъчно е да затворя очите си и да
го повикам от всичките тези възхитителни места...
МОРЕ: Кажете нещо за тенденцията в българската поезия
след 2010 примерно?
И. Т.: След 2010 примерно ли? Има ли такава тенденция? В
сегашната ни поезия всичко е интуитивно и инертно. Всеки пише
както си иска и колкото може. Неволята на българската поезия е
историческа. България като млада държава, съсипвана от войни,
метежи и режими, има като школовка само един закъснял
символизъм, наченки от експресионизъм и някакво неудачно
начало на футуризъм в едно бедняшко старозагорско списание.
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Докато съседните Сърбия и Румъния например минават през
множества школи, имат свой сюрреализъм, създаден по
едно и също време с френския. Все пак за нас и направеното
не е малко спрямо политическата ни съдба. След всичко
замразено през тоталитаризма изведнъж ( какви смелчаци),
прескачайки всички възможни школи, се заловихме смело с
постмодернизма, макар и със закъснение се подвизавахме
и в изблиците на сексреволюцията от 50-те и продължаваме
да имитираме всички възможни опити, които се появяват
ежегодно в световната поезия. Поезията е благоприятен терен
за експериментиране, но ако се доведе до високи внушения,
ако е изкуство. В този смисъл ме радват постиженията на
немалко талантливи поети, които не разпиляват таланта си в
евтини приумици и перчене и в своите възгледи, търсения и
начини на писане са непримирими към посредствеността и
съответни с духа на времето. Така, че поезията в тяхно лице е
повече от насърчителна!
Въпросите зададе: Ив.Сухи

ТЕАТЪРЪТ И МОРЕТО
/За миналото. Лично/
Бургас. Театърът и морето. Двете стихии на естетическата
ни вироглавост. Бяхме истински, подозрително млади.
Съблазнителна стръв за догматичните погледи. Атмосферата бе
задръстена от идеологически постулати. Местни ръководители,
столични ходатаи на властта, кариеристично настроени критици
ни мъмреха като деца и ни нанасяха перманентни словесни
шамари. Тези зловещи персони още битуват у мен в гнетящ,
дразнещ до погнуса с прекалената си пренаситеност, спомен.
След всеки ни нанесен погром от авторитарната критика се
чувствах жестоко самотен, като откъснат от праматерията
астероид.Унифицираната действителност бе навсякъде и
наведнъж: в книгите и медиите, в галериите и театралните зали,
в заводите и учрежденията, в заведенията и на улицата. Ала
въпреки всичко в творческите си пориви неизбежно следвахме
авантюрите на младостта. Това вихрено, чисто и безкористно
състояние, в което неволно улавяш в себе си дъха на Ерос.
Любовта към съзиданието наистина беше непреодолима. И
напълно естествена.
Не мога да съдя за чувствата на отделните участници през този
прословут период на Бургаския театър, но за мен Бургас е едно
от най-важните места на моята младост. Изглежда така плътно

MOPE

съм бил свързан с него, че в една антология на българската
поезия на полски език беше посочен за мой роден град. Макар
че колкото пъти ми се е случвало да прекосявам улиците му
след това, винаги съм изпитвал някаква преследваща ме орис
на низвергнат. И в паметта ми още се размахва заканителния
пръст на другаря Стойко Неделчев, най-ожесточеният срещу
театъра местен ръководител, който при един мой емоционален
изблик беше буквално озверял: “Ей, момче, теб не само ще те
изгоня от театъра, но няма да ти дам да припариш на бургаската
гара!” Та нали само на разкръч от бургаската гара изградих
онзи светоглед и онази позиция, които завинаги определиха
отношението ми към изкуството. Бях двайсет и шест годишен.
Животът в мен сияеше с ослепителна светлина.
Още в самото си начало новосформираната трупа на това
размирно явление така се разчу, че из всички театри се
надигнаха невъобразими вълни от любопитство и ревност. И
ето ме в рейса на Сливенския драматичен театър, отекнал с
възбудата на целия артистичен състав. На път към нашумялото
бургаско чудо. Както се казва "око да види"… Междупрочем
Сливенския театър през онези години също беше нашумял,
поради голямата и силна група възпитаници на ВИТИЗ. Но и
заварените артисти не бяха малко. Демонстративно възславяха
своето минало и непрекъснато ни натрапваха невротичната
си носталгия за „своите велики” времена. На връщане от
Бургас в рейса се разрази истинска буря от заядливи нападки
и нескончаем присмех. С изстрели от епитети: "маняци",
"сноби" и пр. "Корифеите" вахканално злорадстваха.
Младоците зашеметено мълчаха. Паметта ми разбъркано
разиграваше отделни моменти от видяните спектакли на Вили
и Леон "Човекът, който донесе дъжд" и "Златната карета".
Бях като хипнотизиран. За първи път виждах условен декор,
наклонен сценичен под, сценични площадки на различни
нива, стилизирана игра и лаконично аранжирано осветление.
Чувствах се като прогледнал слепец. И изведнъж властващият
бутафорен реализъм на официалния театър, насаждан грубо
и методично в неукрепналите ни сетива, зазвуча у мен като
ужасяваща карикатура. Неволно си припомних есетата на Ана
Каменова за московските спектакли на Таиров и Майерхолд,
които бях прочел в сп. “Златорог”. Обичах да се ровя в богатата
библиотека на старото сливенско читалище “Зора”. Все пак
нещо от подобен тип театър е прошумолявало в ума ми. Но
след видяното бях всецяло негов пленник…
Не мина и седмица от това наше "дедективско" приключение
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и в двора на Сливенския театър неочаквано се появи
запаметената от студентските години атрактивна фигура на
Вили Цанков с ренесансовата кадифена барета. И веднага се
пръсна слух, че е дошъл на оглед. Вечерта гледа…не помня вече
кой спектакъл. И си замина.
И имало бог. В края на сезона се получиха две писма с
впечатляващата емблема на Бургаския театър. За Кина Дашева
(респективно за придружаващия й съпруг и бъдещ автор на
Бургаския театър поетът Иван Радоев ). И за мен. Покани за
назначения.
Луднах.
През декември 1956 г. в Сливен получих от Мето писмо, в
което ми предлагаше да преведа в римувани стихове пиесата
на Виктор Юго "Рюи Блас". Обещаваше да ми издейства
контрактация от министерството. Не мислех за контрактацията
/каквато всъщност и не получих/. Вълнуваше ме отправения
жест, изявеното доверие, че на един хлапак като мен се
предлага толкова отговарна творческа работа, и то за такъв
солиден театър. Дори не предолагах в какъв адски труд ще
затъна. Стотици страници, купища варианти… постоянно тичах
до пощата и пущах преведените части, в Бургас упорито ги
репетираха, очаквайки нови. Хвръчаха телеграми: изпрати,
изнемогваме! Бях полудял от напрежение… И все пак споделих
премиерните овации с един авторитетен поклон.
Така,че в Бургас не отидох съвсем като новак.
един пасаж, визиращ Хаджи-Ахиловото кафене:
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

И ето пъстрата галерия…
Един албум от смешни снимки
и речник, който е в разгара
на фонетичната война.
Съвет, на който се решава
дали да се върти земята.
И…разговора се върти
в кръга на дребните истории от чутото зад всеки зид,
от виденото през ключалката,
от невидяното дори…

Впрочем всичко в този театър беше ново за мен темпераментно, кипящо от емоции, изкрящо от хрумвания и
намерения. Правеха се дори извънрепертоарни спектакли,
които се репетираха след полунощ. Два от тях бяха наистина
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уникални - "Сизиф и смъртта" на Робер Мерл, най-смелата
и най-критикуваната бургаска постановка на Леон Даниел,
и силно интригуващия спектакъл на Вили Цанков "Ave,
Caesar, murituri te salutant", заразяващ със своята интензивна
зрелещност и изграден изцяло със средствата на фектовката…
независимо от краткия му сценичен живот. Изнасяха се
беседи, водеха се диспути, а коридорите се бяха превърнали
в постоянно действаща галерия. И досега пред очите ми са
подарените графики и живописни платна от Дечко Узунов,
Жана Костуркова, Златка Дъбова, Иван Кирков, Георги БаевДжурлата, Виолета Масларова… Всяка премиера се превръщаше
в общонационален празник. По стръмната уличка към театъра
все по-често се виждаха паркирани коли със софийски номера.
Целият ни културен елит се стичаше в Бургас като на хаджилък.
Даже имаше специален посрещач на премиерните зрители театрално дегизиран: с висока фуражка с известната емблема
на театъра, с достолепна куртка с подчертано широки сърмени
еполети и панталон с позлатени лампази, в лачени обуща и
бели ръкавици. И това създаваше особена церемониалност на
театралната вечер… като намек за особения статут на театъра, в
неговия висш, фантазен и прекрасен смисъл…
Новият облик на Бургаския театър беше продиктуван от
раздвижването на московския художествен живот при т. нар.
Хрушчово размразяване. И примерът предполагам, че е бил
новосъздадения театър "Современник", първата ластовица на
обновлението. Нали тогава всичко съветско се копираше.Та и
ние трябваше да имаме подобен аналог. Ала това беше един
от случаите, когато копието изневери на оригинала и се зае с
очартаването на свой, автентичен и неподкупен хоризонт. Вили
пръв наложи статуарния мезансцен, съвсем непознат дотогава,
както и някои от аспектите на визуалната стихия в театъра. Леон
демонстрира още в онези години блестящия си аналитичен
талант и спектаклите му освен със своята наелектризирана
зрелещност звучаха и като своебразни философски диспути.
Юлия Огнянова правеше първите си стъпки в режисурата и с
бунтарска нетърпимост към ординерното търсеше "другите"
лица на истината, за да защити изтичането на живота в
безкунтурното време. За съжаление общуването ми с Методи
беше кратко, поради внезапното му преместване в Сатиричния
театър. Само знам, че като заварен режисьор в театъра е
направил изключително много в предварителния етап за
случването на този период. Актьорският състав, с изключение
на една малка част, беше почти изцяло младежки - истинско
съзвездие от имана: Иван Кондов, Петър Слабаков, Леда Тасева,
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Досьо Досев, Ицко Финци, Кина Дашева, Виолета Бахчеванова,
Константин Коцев, Васил Димитров, Вълчо Камарашев, Асен
Кисимов, Стоян Гъдев, Кирил Господинов… Театърът имаше
и свой, предан на намеренията му, екип от драматурзи:
Илия Волен, Иван Пейчев, Иван Радоев, Валери Петров, моя
милост… Негова беше идеята за привличане на повече поетидраматурзи. "Това беше най-характерното събитие, което
формира окончателно новия репертоар на театъра, новия му
вкус, новото му лице - интересът на поетите към своебразната ни
режисура и маниерът на актьорската игра". (Ю. Огнянова) Така,
че коментираната с години "поетическа вълна" в драматургията
се роди именно в Бургаския театър, защото в онзи закостенял
застой само той, заел нещо от необвързаността на морето,
можеше да произвежда вълни…
Ако не за всички, то за много от нас от ден на ден ставаше
все по-ясно, че за да постигнем единство, трябва да приемем
преследваната цел в онези височини, необходими за всяка
индивидуалност. Защото само този е начинът различни творци
да открият общи гледни точки и да организират своя среда,
която да им създава удобство и да задоволява чувството им за
естетика и ред.
Актуализирани и разширени, театралните ни програми се
превръщаха или по-скоро имитираха нещо като "списание".
Или ние си ги наричахме така. "Играехме си на списание",
припомня си с привичната си самоирония в едно интервю
Ицко Финци, ревностен съратник на начинанието. "Играта"
ни, разбира се, беше само един въодушевен щрих към
прословутата творческа интензивност на театъра. Как да
забравя трепета от прекараните часове сред спънатото тракане
на остарелите печатарски машини и мижавото осветление
на ниско спуснатите чиниисти абажури в единствената,
безнадежно занемарена бургаска печатница! "Изданието"
имаше и редакционна колегия: ранопочиналата театроведка
Таня Бурилкова, ученичка и ревностна последователка на
Юлия Огнянова, владееща езици и с бъдеще на драматург;
Иван Свежин ( тогава мой псевдоним, станал причина за
неотлъчно преследващия ме и досега прякор Свежо); Ицко
Финци, влязал с размах в двойната роля на фоторепортер и
редактор на забавната страница. Оформлението беше дело на
художника Младен Младенов, чиито литературни наклонности
вече вибрираха зад публикуваните в рубриката "За скучаещия
зрител" анектоди със стряскащите заглавия:"Актриса, узряла
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(по възраст) за ролята на Жулиета", "Гримиране при индианци",
"Гуляй в класическа пиеса", "Възклицание на недоволен
зрител" и пр. В изданието можеха да се прочетат коментари
и сбити анализи за репертоарната политика и текущите
спектакли от Вили Цанков и Юлия Огнянова; кратки текстове с
размишления за съвременния театър от Леон Даниел; стихове
от Иван Радоев, Христо фотев, Никола Инджов; репродукции
на картини от Виолета Масларова и Георги Баев -Джурлата;
рисунки и илюстрации от Иван Кирков и Кирил Симеонов,
карикатури от Стоян Дуков и Тодор Кузмов…Имаше и обявен
конкурс - фотография, придружена от текст: "Кое действие на
коя наша постановка виждате на снимката, коя е пиесата, кой е
режисьорът, кои са действащите лица". Спечелилият конкурса
- безплатен годишен абонамент за представленията на театъра
беше ученикът от Първа политехническа гимназия Руси Иванов
Чанев, днешния известен театрален и коноартист Руси Чанев. Не
мога да се сдържа пред усмивката на тоя талантлив шегаджия и
ще си позволя да цитарам един абзац от ученическия му спомен:
"…виснах на пропуска пред театъра с плик, който предадох на
едно завеяно лице - артиста-драматург Иван Свежин. Като видях
как го пъхна в джоба си, изтръпнах, че ще го изтърси някъде. Но
след време разбрах, че съм отличен…".
Всъщност идеята за разширеното списване на театралните
ни програми беше заета от побратимилия се с нас Южночешки
театър в Чехске Будьовице, издаващ далеч по-изискан в
полиграфично отношение месечник със заглавие "Дивиделни
записник", в който беше открита постоянна рубрика с редовно
поместени материали и снимки за наши спектакли. Ние също
колигиално им отвръщахме, отразявайки гостуването на
директора и режисьора Ото Хас, главния декоратор Йоан
Брамс и драматурга Яромир Ваврош, с който в последствие
се бяхме сприятелили и в продължение на години си
кореспондирахме. Още в първия брой в рубриката "Театрални
новини" е отбелязано: "На IV фестивал на южночешките
театри в град Чехске Крумлов като делегати на Бургаския
театър участваха др. Юлия Огнянова , режисьор и др. Иван
Свежин, зав. литературния отдел при театъра". И като очевидци
огласявахме във възторжени репортажи с Юлия впечатленията
си от грандиозното съоръжение с въртящата се зрителна
зала наоткрито на фестивала в Крумлов; от новосъздадения
сензационен за онези години театър на режисьора Радок
"Латерна магика" - смесица от театрални и коноелементи
театър, който в по-ново време се появи в актуализирани версии
при Уди Алан и нашия Теди Москов; портрет на талантливия
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актьор Иржи Цислер, изпълняващ ролята на Богдан в чешката
постановка на Вили Цанков "Всяка есенна вечер"… И досега се
чудя на това наше наивно "издателско" своеволие при онази
жестока стагнация, но до какво ли не стигаха в увлечението си
младежките ни пориви.
Бях вече заразен от новаторския темперамент на бургаската
режисьорска школа, от разкошния живописен талант на
художниците от прочутата бургаска група , от всеотдайното
отношение към театъра на поетите Иван Пейчев, Иван Радоев
и Христо Фотев. Театърът стана обединително звено на всички
значителни творци в града. Като единствен институт за изкуство
той непрекъснато ги стимулираше и им създаваше конфорт и
самочувствие. И всички бяха страстни негови превърженици.
Почти всеки ден бях с някои от тях на чашка мастика върху
обветрената тераса на бургаското казино - ах, тази мастика с
наежени, светкащи кристелчета и тези раздвоено бълбукащи
седефени стълбчета на цигарите ни на фона на еховитата,
неизтощима морова радост на морето! Или тези руси, жестоко
слънчеви бургаски следобеди, насядали на чашка кафе в
райската благодат на нечие засенено от щори ателие край
сумрачно възкликналите живописни платна по стените…
Така градът изведнъж се превърна в своебразен притегателен
център на всичко ново и провокиращо в изкуството. И стимулите
действително бяха постоянни, напиращо изобилни и все повълнуващи.
Затова говори и докуметираното мнение на забележителната
бургаска
художничка
Виолета
Масларова,която
наричахме"българската Матис" и която беше тясно свързана с
театъра:
"През 50-те и 60-те години театралния живот в Бургас беше
на много високо ниво. Тогава театърът приобщаваше всички
хора на изкуството, докато сега всеки се е отделил в своята
гилдия. Нещата се поднасяха с един нов поглед. Актьорите бяха
прекрасни, режисьорите - запалени. Всички просто горяха.
Хубаво беше да си край тях, да поемеш от техния пламък. За
всяко ново представление си шиех нова рокля. Аз нарисувах
декорите на Чеховата пиеса "Вишнева градина", постановка на
Леон Даниел. За мен това беше незабравимо събитие. Оттогава
не съм ходила на театър…"
Или откровението на поета Христо Фотев, който
непосредствено след нашето напускане стана драматург на
бургаския театър:
"Заживах в този театър няколко години преди това, по време на
Вили Цанков, Юлия Огнянова, Леон Даниел и Методи Андонов.
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Магията след тях вече не беше същата. Бях в театъра и в същото
време голяма част от моето същество не беше там…"
Или изповедта на постъпилата в театъра подир нас актриса Ани
Бакалова:
"След тях беше нарушена структурата на театъра, а
заедно с това и онези хубави неща, които са правели,
експерементирали…"
Най-близкият ми литетатурен приятел в Бургас беше Христо
Фотев.Почти всеки ден идваше в театъра с нови, все по-дълги,
изпълнени с невероятни метафори и яростни възклицания,
стихове, които знаеше наизуст и декламираше със загадъчни,
малко помпозни задръжки в гласа си, като че ли искаше да
им предаде по-голяма тежест. Но този рецитаторски подход
ужасно прилягаше на витийското му поведение. Нямаше нищо
написано на хартия. И един ден наруших трубадурското му
кредо и го "затворих" в една от канцилариите в театъра. Той
рецитираше, а аз траках на пишещата машина.И неволно
съставихме ръкописът на първата му стихосбирка "Баладично
пътуване". Христо живееше в едно едноетажно порутино къще
накрай града с обширен двор с паркирани камиони - нещо
като гараж или сервиз за коли.Вътре къщата беше претрупана с
кревати и какви ли не дунджурии, обзета от някаква свойствена,
номадска атмосфера.
Самите ние в театъра бяхме едно безквартирно, почти
номадско племе, наблъскани из гримьорни и разни помощни
помещения. Помня, че когато най-сетне дадоха на Иван Радоев
стая в някакво мизерно общежитие и той дойде да си вземе
денка с дюшеците, плъховете ги бяха направили дян-пирян и
от тях бяха останали само усукани дрипи от сплъстена, воняща
вълна. Но Иван бе непукист и бързо се уреди с няколко доставени
му театрални мебели. И сбирките у тях охотно се разположиха
в тази "мебелна" смесица от епохи. И нашето компаньонско
време отново потече с преповдигнато настроение от евтина
гроздова.
Иван Пейчев идваше един-два пъти през годината в Бургас,
но се застояваше със седмици. Помня, след едно заседание
Орлин Василев, който беше временно отседнал в града, за да
пише пиеса, поиска да обядваме заедно в Интерклуба, "имало
пресен кефал". Докато консумирахме вкусната риба, старият
писател (беше си малко лисица) подсмихващо и някак между
другото попита:
- Абе чух в театъра… вярно ли е?
- Какво?
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- Че Пейчев бил пристигнал?
- Ами да. Още вчера.
- Къде се е настанил?
-У Господарката.
Така наричахме гардеробиерката в театъра, която, макар
и вече възрастна, беше рядко артистична жена. Правеше
вкусни рибени и мидени чорби в огромни тенджери и хранеше
безпаричните артисти досущ като далечна братовчедка на
Странджата. При нея като безплатен наиемател живееше съвсем
младия тогава артист Досьо Досев, най-близкият приятел на
Пейчев.
Като чу за Господарката, Орлин Василев откровено се изсмя
и тутакси прикри с показалец устните си:
-Значи сега за театъра ще настъпи истински ренесанс…
Старата къща, на чийто втори етаж битуваше Господарката,
беше много сложна и рядко любопитна постройка. Имаше
огромна правоъгълна вътрешна тераса, наобиколена с безброй
паянтови стаи и стаички, където съвсем "по италиански" живееха
ту бекяри, ту цели семейства. И ето тук, в една от обширните стаи
на това мизерно общежитие /"салона", както я наричахме ние/,
върху двойния креват с крастосани по турски нозе седеше Иван
Пейчев, обкръжен от неимоверно число артисти, небрежно
и нагъсто насядали по креватите, столовете и пода. Всички
ненаситно пушеха и унесено се вслушваха в ниския, потръпващ
глас на поета, който рецитираше своите стихове за любов и
раздели, в които ту тънееха брегове, ту възкликваше гордата
мощ на морето, с неизменно вмъкнатите любими обръщения
"скъпа моя", "мъничка моя", "единствена моя"…
С идването на Иван Пейчев неизбежно ставаха и някои
инциденти. Ала повечето имаха комичен ефект. Ето един от тях.
На турне в Поморие с пиесата "Всяка есенна вечер" Пейчев,
верен на адета си, се разполага в гримьорната за безкрайна
разпивка, помъкнал със себе си и най-популярния в Бургас
и околността чудак и чешит Петьо Пандера. Гримьорната
беше под самата сцена. Изведнъж Пандера (вече на градус),
изкатерил несъзнателно стълбите, цъфва на сцената и кланещ
се като франт на погълната в играта си актриса Елена Стефанова,
галантно заявява:"Мадам, ние сме долу, очакваме и вас…"
Зрителите, отлично запознати с гафовете на Пандера, реагират
на мига. Залата гръмва от смях. И нататък, иди, че играй…
Чишитството владаеше и мнозина от актьорите. Но найколоритни бяха старият артист Димитър Панов и младият му
колега Ицко Финци. Веднъж Вили Цанков и Димитър Панов бяха
командировани в Прага.Уреждайки се в двуместното спално
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купе, старият артист дълго стискал в ръка джобния си часовник,
въртял се насам-натам, най-сетне го окачил на закачалката над
леглото си и примирително въздъхнал: "Е, свои хора сме, няма
да се крадем я…" И един случай с мен. Отивам най-сърдечно
да го поздравя за получената награда от Първия национален
преглед на драматичните театри, а той сериозно се сконфузва и
с характерното си подскачане и ръкомахане отривисто отвръща:
"А, свърши тя…до стотинка. Фръкна!…"
Финци пък беше обхванат от манията да събира "жизнен
материал" за ролите си - като спира, изследва и дори
превъзпитава по улиците най-случайно срещнати хора. Така
веднъж, щуряйки се с мене по улица "Богориди", влезе в контакт
с най-шлифованата от бургаските проститутки. Бургас, като
"открит град", беше и тогава наводнен с момичета от "занаята".
И Финци почна обстойно да я обработва, да й внушава, че трябва
да се труди, да си роди детенце и т.н, и т.н. Ала опеченият му
"жизнен обeкт" веднага го бламира и с превъзходно апапско
достойнство заяви, че била ударник в моргата, че биела всички
рекорди по измиването на телата на покойниците и че си имала
капка момиченце, което кръстила Афродита. Ицко обаче е по
сложните предпоставки, намери това за недостатъчно и я
покани на театър да гледа "Сизиф и смъртта", за да види как
стават съществените неща в живота. И тя - диво наконтена! идва. Ала изведнъж, независимо от сериозните и деликатни
аспекти на представлението, нещо я досмешава и зрителната
зала прокънтява от неудържимите извивки на вулгарния й
смях…
В същото време актьорите бяха на изключително
професионално равнище. Младият тогава Петър Слабаков беше
истинска стихия на сцената. Надарен с редки природни качества
и претежаващ блестяща техника, заредена с неукротима и
възхитително одухотворена енергия. С всяка роля Леда Тасева
ставаше все по-разнообразна и неузнаваема. Притежаваща
голяма абсорбираща и възприемателна чувствителност,
актрисата неменуемо провокираше зрителя, затваряйки го
в хипнозата на някакво свое, друго…метафизично време.
Ицко Финци се базираше на интелекта си - на изтънчената си
способност да изследва характерите в дълбочина, което вършеше
с постоянство и прилежност. Винаги беше недоволен, чувстваше
някаква недостатъчност в опитите си и затова се стремеше
към някои имагенерни построения, изпълнени с изненадите
на абсурда и парадокса. А след време ще признае, че всичко
това е било провокирано от бургаското му битие: "От Бургас
започнах да трупам наука, опит и съждения, от там са всички
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нови понятия и идеи за друг тип театър". Досьо Досев, който в
Академията беше звездата, вундиркиндът на курса, в младостта
си притежаваше необикновена енергия. Изпълняваше всички
главни роли, имаше свойството да намагнитява с присъствието
си цялото сценично пространство и да го превръща в абсолютно
поле на своето Аз. Той беше от съсловието на богоравните един неоспорим Моцарт на изпълнителското изкуство. Или
преселелия се в Бургас… не помня вече от кое странджинско
село русоляв двуметров дангалак Стоян Гъдев, който ненадейно
нахлу в театъра с простодушната решимост да стане актьор.
Помня, как пушещите на двора след някаква репетиция актьори,
петемни за кодоши, го изкараха на сцената за "проверовачен"
изпит, а той взе, че им прибра акъла. И винаги готовата на
рискове Юлия веднага му повери не каква да е, а ролята на
Айлиф,
големият син на Майка Кураж. И той, загърбил
селското си потекло, изпълни сцената не само с присъствието
си на абсолютен немец, но и с непредсказуемия си талант на
рядко модерен актьор. И случайно ли е, че даже Константин
Коцев, всеизвестният опарничав умник Пацо, с когото правихме
нескончаеми "тегели" из крайбрежния булевард с разпалени
и винаги недовършени спорове из театралното ни битие и
който междувпрочем направи един превъзходен "свещенник
от католиците" в същата Юлина постановка, сега да заявява:
" Никога няма да забравя първите си крачки в изкуството първата си обич - Бургаския театър".
Впрочем всички актьори от този период - Васил Димитров,
Вълчо Камарашев, Кина Дашева, Лили Райнова, Асен Кисимов,
Кирил Господинов…буквално всички, в който и театър, в който
и ще спектакъл да съм ги гледал след това, в играта им винаги
съм усещал нещо съхранено от бургаската режисьорска школа.
Още в самото си начало, когато тръгнах за новата си
работа в Бургас, във влака попаднах на възбудено завръщаща
се от екскурзионно летуване група. В коридора понечих да
запаля цигарата си от стоящия до мен страстно пушещ среден на
ръст младеж. Беше в карирана риза с навити ръкави. Подехме
разговор. Щях не щях, трябваше да възклицавам на потока от
туристическите му преживелици. Мимоход признах, че отивам
по назначение в Бургаския театър. "Туйто" - възкликна той, - че
аз работя в театъра". И ми се представи - "Леон Даниел". До края
на пътуването си бях в непрекъснати съмнения за самоличността
на този бодряк, тъй като съм си представял Леон Даниел като
солиден и даже…възрастен човек. Но си беше самия той.
Впрочем тази непредвидимост при Леон ме е съпътствала почти
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по всяко време на съвместния ни творчески живот. Той е само
четири години по-голям от мен, а още тогава се размазваше от
спомени за детството, юношеството и ранната си младост. Беше
непоправим хедонист. Абсолютен библейски потомък! Учил
философия и завършил режисура в Ленинград, бил съкурсник
на знаменития руски режисьор Ефрос, с когото приятелски
си кореспондираше. Работеше винаги на бюро, в кабинет,
методично и плътно изграждаше идеите и намеренията си за
бъдещите си спектакли. Не ползваше никога пишеща машина.
Изписваше с химикалка лист след лист, ситно, гъсто и упорито.
На всяка репетиция прочиташе дълъг-предълъг "трактат" върху
това, което трябваше да прави. Всъщност тези "работни" четива
бяха готови театрални есета, които след това той събираше и
издаваше в книги. Целият му живот беше подчинен на мисълта
му. Влагаше във всичко безупречна логика, служеше си с
необорима диалектика в подробен и акуратен наниз от тези,
доказателства, определения, изводи, забележки… Един роден
Спиноза на артистичния свят! Репетициите си водеше нервно,
понякога дори заядливо, и крещеше като същински дивак, но в
края на краищата всички се усещаха сплотени и облагородени
от съприкосновението си с неукротимата му и щедра природа.
Нерядко думите му течаха като написано слово и оставах с
убеждението, че в него просто витаят излишаци от мисловна
енергия. Онова, което ме беше впечатлило още в бургаските
му работи бе стремежът да се опознае човекът: умът и душата,
фантазията и волята, способността да мисли и потребността му
да действа .
Беше ме поразило внушителното рембрандовско
изображение в спектакъла му "Златната керата": висящата на
щнур запалена и в същото време индиферентна електирическа
крушка, която беше само притекст , за да се създаде илюзията
за едно загатното битие от два различни по височина терени,
съединени със стълба и оскъдно маркирано от едва забележими
мебели. Не знам защо, но най-ярко съм запаметил играта
или по-скоро сценичното поведение на стария талантлив
артист Димитър Пешев в ролята на Берьозкин, синхронно с
новаторските намерения на театъра. А в последствие и техен
най-голям защитник. И разбира се, преследваната идея за
жестоките изкушения на живота, изведена от Леон с привичния
му темперамет и логика: "…който им се поддаде, загубва себе
си, който е дал повече от себе си, той е по-силен". Нещо, което
той самият е правил през целия си съзнателен живот.
Или друго едно Леоново предизвикателство. Поставената с много
хъс пиеса на Гюнтер Вайзенбор "Лофтър" със заетата фабула
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от Юго за отнетото лице. Декорът на художника Асен Митев
беше твърде сгъстен и центриран в сценичното пространство:
разкривена наколна площадка с грубо щрихиран интериор,
надъхващ на ешафод. Идеята: тоталното насилие носи вината
за обезобразяването на човечеството. Причината: насилникътобезобразител сам е човек без лице. Изходът: освобождаване
на човечеството и възтановяване на човешкото.
И това, което е останало неизличимо в мен: обезобразителят
Сангфац /Димитър Панов/ и обезобразеният Лофтър /Петър
Пейков/ в един забележителен словесен дуел.
Най-голямата благодарност обаче, която дължа на Леон
от този период е за прочета му на "Вишнева градина" . Чрез
него за първи път усетих "тайната" на Чеховата драматургия.
Безпогрешно уловения механизъм на човешкото общуване:
всеки инстинктивно е обсебен от себе си и диалога неволно се
превръща в неосъзната размяна на монолози. И нещо още поважно, характерно за времената на безисходица: всички са в
очакване, че нещо ще се случи… А нашето време беше именно
такова: време на мъчително очакване.
Сцената беше с наклонен под с пестелив, импресионистично
изобразен интериор на руско имение, с висящ детайл
на елипсовиден таван, акцентирал разкоша на старинен
полилей. Или загатнати далнини на пастелно щрихиран парк…
Работа на бургаската художничка Виолета Масларова. И,
разбира се, зрелището на сновящите в изтощително очакване
чехови персонажи, одухатворени от таланта на Леда Тасева,
Виолета Бахчеванова, Петър Слабаков, Ицко Финци, Досьо
Досев, Цветана Гълъбова, Лили Райнова, Асен Кисимов,
Васил Димитров… Можете да си представите внушението на
спектакъла по изброения актьорски състав!
Винаги ме е впечатлявало Леоновото неспокойствие
на ангажиран съвременник, който упорито се опитва да
проумее какво става в заобикалящия го свят. Непрекъснато
зареден с повишена чувствителност към хода на настоящето.
Междувпрочем неговото историческо далекогледсво винаги е
държало на щрек словесните оръженосци на властта.
Такъв беше и случаят с последния му бургаски спектакъл
"Сизиф и смъртта", превърнал се в повод за разгрома на цял
театрален период. Всъщност това беше един езоповски протест
срещу войнствения деспотизъм. А точно през тази година освен
с блокиращата ни стагнация, живеехме в обстановката и на
един опасно милитаризиран свят.
За всеки разумен зрител в онова запушено време "Сезиф
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и смъртта" беше една отприщваща духовете притча. И едно
заразително зрелище, наподобяващо в декора, костюмите и
грима познатите русинки от древногръцките вази, шаржирани
от активно лансираната в онези години деформация /худ.
Константин Джидров/.
По молба на Леон написах текста на финалната песен на
спектакъла, чието амбициозно музикално оформление извърши
един безумно даровит бургаски дангалак… днес всеизвестният
театралеан маестро Кирил Дончев. Не предполагах, че
тази песничка може да се окаже нещо като пролог към
дългогодишното ми творческо и житейско приятелство с
Леон. Да бъда нееднократно съпричастен на знаменитите му
спектакли с мои песенни текстове. Да стана след това и негов
автор, споделяйки скандалното социално битие на спектакъла
му "Поетът и планината" / по негово мнение "вероятно найдоброто, което съм направил в живота си"/. Да заживеем
като дачници по високите махали на село Гинци, изпълвайки
затаените звездни вечери с приглушеното четене на току що
написани театрални есета и стихове или съпреживявайки
артистичните визии с още незасъхнали бои в картините
на Андрей Даниел. В европейските турнета на Централния
куклен театър бях успял да видя някои от спектаклите, за
които у нас се носеха легенди и неволно се въодушевявах, че
и Леоновите притежават този непреходен дар. Та нима той не
превърна Театърът на въоражените сили /какво страховито
име!/ в постоянен притегателен център! Нима не извърши
същото чудо и с театрите във Враца и Пазарджик, когато му
бе наложено нещо като вътрешно емигранство! Леон Даниел е
епоха в българския театър. И само може да се съжалява, че той,
действителният учител на едни от най-добрите наши актьори,
притежанващ завидни педагогически качества, беше лишен от
преподавателско място във ВИТИЗ - неговата голяма мечта! С
какви ли не машинации си служеха, за да обезсърчат този голям
човек. Дори един от мастите критици на социалистическия
реализъм си беше позволил аругантността по случай 50-годишния
му юбелей да публикува обширен пасквил с невероятни гаври,
с безрамната закана, че ще дочака и 60-годишнината му, за да
довърши "портрета" му! Какво варварство! А Леон си знаеше
мярката и компенсираше всичко с превъзходно поведение.
Междувпрочем той винаги ми е бил пример. И винаги съм
се гордеел с нашето дългогодишно и от нищо непомръчено
приятелство, което, припомням отново, започна с песничката
от "Сизиф и смъртта". Тази песничка се пя десетилетия и още
се пее. Преди година-две я чух за последен път на Аполония
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в един чудесно осъвременен аранжимент на Антони Дончев,
атрактивно изпълнена или по-скоро изиграна от Самуел Финци.
Тоест, подета от нашите деца. А тя беше и действителния финал
на бургаското ни съществуване. С миньорното звучене на
един шансон с лек социален привкус:
Казват сенките правили черна
вечерта. И това е така.
Той самият е сянка вечерна,
но особена сянка - с крака.
И при всичко даже
този беден рибар		
ще се спре и ще каже:
- Бон соар!
и т.н.
Новото лице в театъра беше Юлия Огнянова. Виждах я
за първи път. Всичко в нея беше внезапно и впечатляващо.
Категоричният поглед. Гарвановата коса. Енергичната походка.
Ведро излъчващата се зрялост... Извършваше демонстративно
най-различни дейности. Присъщи й бяха всякакви странности.
Изнасяше публични лекции за необходимостта от неорденерен
театър, несъвместими с атмосферата на несигурност и страхова
психоза. Освободното й поведение беше заразително. Името
и се разнасяше като легенда. Не толкова от респектиращата
й биография /смъртна присъда преди 9-ти и то когато е била
само на 18 години/, колкото заради нейната неустрашимост
и безкомпромистност при всички намагнетени ситуации
около театъра. Завършила театрознание в Москва, споделила
вълненията на инакомислещи руски интелектуалци, бъдещи
видни дисиденти, тя непрекъснато и страстно изявяваше
своя борбен характер. Беше лекувала следите от раните на
антифашистката си одисея на запад и имаше пълна представа за
случващото се в изкуството зад желязната завеса. Режисираше,
кореспондираше с чужди театри, със съпругата на Брехт
Хелене Вайгел, изразяваше несъгласията си в обширни статии,
общуваше с художници и рибари, имаше за домашен любимец
истински хамелион…
ЮЛИЯ ОГНЯНОВА:
Очакването на вълнуващи предчувсвия ни озова в бургаския
театър. Един от друг по-различни луди глави. Разликата помежду
ни бяха притегателната сила, която ни събра и сближи.
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Някаква близост витаеше въпреки въпреки различията, а
може би точно благодарение на тях. Да бъдеш свободен в една
среда, която ти го подзволява! Свободата е заразителна. Те е,
която брани таланта от чужди нему посегателства. Нейната
сила отприщва богатствата на въображението за цял живот и
като акомулатор ги зарежда с нестихваща енергия…
С постъпването си в театъра бях включен в художествения
съвет и още на първото заседение Юлия ме слиса. Обсъждаха се
проекти / не помня вече за коя пиеса/ на художника Асен Митев.
Разглеждайки вторачено, в някаква еуфорична самозабрава
скиците, тя говори дълго и обстоятелствено. Изведнъж скъса от
тефтера си един бял лист, закри с него някаква част от проекта
и категорично изрече: "Без него. За мен това е декора". И
декора действително блесна. Асен се замисли и с преценяващ
поглед изрече: " Права си". А аз тайно в себе си съхраних тази
внезапна Юлина реакция като малък урок по естетика.
"Всяка есенна вечер" беше режисьорския прощъпалник
на Юлия Огнянова, подпомогнат и насърчен от Вили Цанков.
Провокиращата емоционална атмосфера на пиесата изискваше
по-динамични, по-атрактивни решения.
С помощта на
въртящата се сцена и активизираните акценти в осветлението
се получиха множество напрегнати разкадровки от пейзажа
на крайните квартали, проследяващи драматичния ход на
събитието. И спектакълът неволно доби кинематографичен
облик, което в онези години се възприемаше като авангардно.
Междувпрочем
въртящата се сцена беше самодейно
изобретение, конструирано и изработено с подръчни материали
от Форето, легендарният театъмайстор на Бургаския театър.
Беше обикновен човек, чието единствено битие беше сцената.
Имаше и един любопитен случай с него, равностоен на талантлив
анекдот: прочул се със своите безбройни рационализации,
беше получил предложение за работа от Театъра на армията в
София. Прочела поканата, жена му разперила ръце и заревала
като на погребение: "Моренце, моренце, как ще те напуснем,
моренцеее…" А Форето й се сопнал: "Какво моренце ма, когато
откакто те помня кракът ти не е цопвал в морето".
В "Камък в блатото" на Георги Караславов /пиеса с твърде
примитивни качества/ Юлия, в желанието си да я очовечи,
се опълчи срещу схематиния й облик. И съзнателно или не,
се получи една подтекстова пародия, която навълни-навълни
прескачаше рампата и подстрекаваше точните реакции на
зрителите. Но Караславов хареса спектакъла, даже беше
поласкан и отрупа с похвали "новите тенденции на колектива",
независимо от отрицателните емоции към театъра, с които
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предварително бе зареден. За този случай Вили Цанков си
спомня: "Ако вземехме пиеса на някои от тези, които говореха
против нас, те моментално ставаха наши превърженици".
Най-големият режисьорски успех на Юлия Огнянова в Бургас
беше може би най-трудното, най-непредсказуемото, найопасното с което в онези години би могъл да се нагърби един
режисьор - "Майка Кураж и нейните деца" на Бертолд Брехт. В
Народния театър "Иван Вазов" например същата пиеса претърпя
пълно фиаско. Беше си риск. При това опасен: да загърбиш
канонизираната система "Станиславски" и да заплуваш в
опасните новаторските води на Брехт! А имаше и друга пречка
за преодоляване: Хелене Вайгел беше изпратила в театъра
огромен албум с около 500 снимки, които в последователен
ред, мезансцен след мезансцен, разказваха нагледно
Брехтовата постановка в "Берлинер ансамбъл" и държеше /
както се казва в такива случаи: всеки си е башка луд!/ "модела"
й да бъде спазен. Но експанзивната природа на Юлия изби в
някакви свои посоки. Позволи си дори да промени някои от
художническите решения. Вили с неговият изключителен нюх
към изображението, внесе множество впечатляващи елементи
в костюмите. Спектакълът доби невероятен обем на сцената.
Един наистина пространствен и в същото време ужасно мизерен
пейзаж на войната, в който клатушкащата се каручка-дюкян на
маркитанката Ана Фирлинг, известна под името Майка Кураж
се търкаля край траншеи и окопи в оскотяла треска за жестоко
изстрадани, просешки облаги. И над 40 представления бяха
плътно посетени и аплодирани от будната бургаска публика.
През лятната ваканция на 1958 г. в Пловдив бях обсебен от
напиращо желание да напиша пиеса, чиято идея ме измъчваше
с години. Още повече, че беше свързана със събитие, засягащо
рода ни:
национализацията. Момчешкото ми съзнание
съхраняваше предимно действията и състоянието на познатите
ми персонажи от времето на събитието, отколкото мотивите на
политическия момент, за които трябваше да събирам сведения
от пресата. По природа винаги съм бил абстрахиран към
инвазиите на обществената конюнкура. Така, че трудността
при осъществяването на пиесата беше как да намеря средното
положение, за да се появи съчинението ми на бял свят. Имитирах
вестникарската версия на политическата ситуация, без обаче да
изключвам същностните перепетии в драмата на героите, която
беше като жива рана в мен. И струва ми се, че се получи една
малко двояка история, която, поради аристократичния маниер
на режисурата и внушителното изпълнение с присъщия финес
на Леда Тасева в една от главните роли, зазвуча с особена
чувствителност.
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Връщайки се за новия сезон в Бургас, се престраших и дадох
на Вили Цанков да прочете написаното, което бях озаглавил
за по-интригуващо "Къщата на сенките". А той взел, че го
изчел веднага. Идва възбуден и заявява, че трябва да говорим
върху… пиесата. Още не съзнавах какво точно представлява
написаното. Така, че сам бях запламтял от възбуда, че Вили
го одобрява. Впоследствие беше дал тези страници някъде в министерството ли, в Окръжния комитет на партията ли, не
съм сигурен, пък и не помня. Служебните дандании винаги
са ми били чужди. И от там, от това прословуто "от горе" се
получило възражение, че в пиесата липсвал положителния
герой т.е. комуниста. И почнахме да умуваме с Вили. Стигнахме
до решението, че трябва да се напише ново действие, в което
да се вкара този задължителен герой. "Сядай и до неделя
да го имам!" - беше ултиматума или по-скоро привичния
покровителствен начин на общуване при Вили. Отначало
се гънех. Нещо упорито ми се противеше. Но го написах . И
слава богу, защото освен добавянето на най-атрактивния, найзначителния епизод в ролята на Леда, беше осъществен и един,
струва ми се, сдържан диспут между представителите /според
идеологическия лексикон/ на "двете воюващи класи". За който
на злополучното обсъждане при разтурването на театъра
бургаската гимназиална учителка Генка Зидарова, авторка на
белетристични книги, беше заявила: "Образът на комуниста е
толкова вял в пиесата, през цялото време виждахме фашистът
/ става въпрос за образа на засегнатия от национализацията
Боров - б. а./ да превъзхожда, а онзи да бледнее. Не можех да
го възприема като човек, който носи в себе си новото…"
Но спектакъла имаше публичен успех. Дори бях получил
писмо от някаква родственица на бившите съдържатели на
бургаските мелници, произвеждали преди 9-ти известното
марково "нула брашно", която ми благодареше за "човешкото
отношение", проявено към хората от нейното потекло. Та
даже един от поставените наблюдатели на театъра Мицо
Андонов си беше позволил /застраховайки се, разбира се/ в
една своя публикация за Бургаския театър във в. "Отечествен
фронт" да отбележи: "Заслуга на театъра е, че е подпомогнал
младия писател Иван Свежин да обогати нашата драматургия
с още една творба. "Къщата на сенките" се отличава с проста и
логически стройна композиция, с остър и стремителен диалог.
Но за съжаление помощта на театъра е спряла дотук. Пиесата
не е очистена от някои неверни обобщения".
Е, минало заминало!
Нищо повече.
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Само един щекотлив отблясък от моралната мозайка на
времето.
Бях останал единствен безквартирен и Вили ме прибра
при себе си, макар че квартирния въпрос в онези щури
години да не ме е притеснявал - изтърбушения диван в стаята
на драматурзите ми беше предостатъчен. Директорският
апартамент се помещаваше в едно триетажно розово блокче,
закътано из тесните, криволичещи улички в центъра на града.
Беше полупразен и ту от стъпките ни, ту от внезапния лай на
боксера Ричо, възпроизвеждаше еха като в обществена баня.
Бях обикнал кучето и то клечеше до мен из заведенията,
докато си пиех кафето или мастиката. При една от разходките
ни се бяхме озовали в двора на театъра и откъм пейката с
препичащите се на слънце възрастни артисти ме застигна
стресиращата реплика: "Двете кучета на директора". До този
момент живеех с чувството, че всичко в театъра е преветливо и
безоблачно. Не помня в някой друг театър да съм се радвал на
такава сплотеност и всеотдайност и в същото време да съм бил
толкова независим. Но атмосферата на тези нрави изглежда
е владеела /за съжаление/ единствено само нас, младите. И
всъщност сме се радвали на собствените си взаимоотношения,
възникнали от желанието за новаторство и насърчени от
численото ни предимство. Но ето, че и тук ветераните /при
това достатъчно задоволени с роли и внимание/ не са били
по-различни. И мижетурската аругантност на тази реплика ми
подсказа с месеци напред чудовищната инвазия, която щеше
да се разрази и да се окаже фатална…
Не познавах отблизо Вили. И първоначално неговото
демонастративно пуританство направо ме парализираше.
Мислех го за голям гестаповец, а се оказа изумително
внимателен и делекатен съквартирант. Работеше като кърт.
Вършеше всичко с такава страстна ангажираност, че понякога
губеше границата между деня и нощта. Често ме вдигаше
посред нощ, за да ми разказва още в зачатък хрумванията си за
предстоящия спектакъл. Нареждаше по целия под безбройни
изрезки от различни по големина и форма цветни хартии, които
визираха бъдещия декор, и поставяше между тях фигурите на
действащите лица, също направени от изрезки. Местеше ги и
ги разиграваше мезанценно. Пиехме кафе след кафе, пушехме
цигара след цигара и в насъбраната възбуда изведнъж
съзирахме възкликналия от слънце и гларуси прозорец.
В работата си на сцената Вили приличаше досущ на танцуващ
арликин. Изиграваше най-прецизно всичко - всеки мезансцен и
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всеки жест. Страшно държеше на подробностите. За него беше
много важно например под какъв ъгъл трябва да се задържи
лицето на актьора, докато поднесе съответната реплика. В
търсенето на различни ракурси даже караше актьорите да
говорят с гръб към публиката. Или показваше как героя според
моментната ситуация трябва да снеме шапката си или да свали
ръкавиците си. КАК! Именно КАК беше чудото на неговия тип
претворяване. Да, той бе един от най-неординерните и дръзки
представевители на своето поколение, който открито държеше
да изрази неподчинението си пред съществуващия театър,
заявявайки с пълна категоричност, че стои отвъд привидното
и несъстоятелното в изкуството. И трябва да призная, че когато
започнах да се занимавам с режисура по времето на големия
"бум" в Централния куклен театър, постоянно пред очите беше
неговия изобразителен подход.
Всички бургаски спектакли на Вили Цанков започваха /
независимо как: внезапно или забавено/ с изненадващ
изобразителен ефект. Зрителят винаги трябваше да си поеме дъх
след всяко вдигане на завесата и постепенно, и с наслаждение
да се ориентира в импозантността на обстановката. Спомням
си онази тотална белота, звънко имитираща шемета на
южноамериканското слънце в спектакъла по Иванрадоевата
пиеса "Светът е малък". Сякаш всичко - персонажите, вещите,
дори конфликтите в самата драма бяха изваяни от тази
извиращо пламтяща мараня на далечния материк. Та, господи,
даже наложената "от горе" безпомощна пиеса на театралния
влъхва Лозан Стрелков "Разузнаване", се беше превърнала в
невероятно зрелище. За първи път се демонстрираше абсолютно
оголена сцена, с натурални олющени стени и спуснати на чиги
прожектори, с видимия в дъното четирисетметров коридор
за внасяне на декори, влязал изключително функционално в
обсега на действието. По протежението му с развяти от скрити
вентилатори пелерини и с бляскаво тактуващи лачени ботуши,
дефелираха с впечатляваща зрелещност ефектно наконтените
царски офицери, разигравайки талатливите находки на
режисьора…И после витата стълба-метафора в "Къщата
на сенките", която с множество изнендващи мезанцени
непренудено налагаше усета за спиралата на живота.
.Беше строг, но и нестандартен директор. Театърът вървеше
като часовник. В работно време из фоайетата и коридорите
- молитвена тишина: да драснеш клечка кибрит, ще се чуе
отвъд стената. Целият състав, включително режисьорите, бяха
поставени на средни и почти еднакви категории, за да няма
примадонства и спорове. На таблото за похвали и наказания се
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появяваха заповеди с уникални текстове. Не мога да възтановя
съдържанието им, но горе-долу звучеха така: "Чувствам се
неудобно да накажа заслужелия артист Цено Кандов…" И
накрая: "С най-искрено съжаление - директор: Венелин Цанков."
Няма да бъда далеч от истината, ако е имало и такава заповед:
"Наказвам директора на театъра Венелин Цанков…" И накрая:"С
уважение - директор: Венелин Цанков". Притежаваше властна
осанка, но постъпките му имаха аристократичен произход. И
всички го обожаваха.Тогава трябва да е бил трийсет и пет-шест
годишен. Бях толкова обикнал и свикнал с неговия, да, неговия
театър, че за мен като че ли не съществуваше нищо друго на
света.
Преди да проумеем, че нашумялото Хрушчово размразяване
е поредната изтъркана хватка за постигане на власт, вълненията
за промяна в духовния живот бяха придобили вулканичен
характер. Авангардните настроения в Полша, Чехословакия,
Унгария , Румъния дори, бяха достигнали до най-високия
праг на възбудимост. У нас това се случи главно в театъра /
първоначално в Бургас/ и при художниците, с обособяването на
три значителни групи: пловдивска, бургаска и софийска. Впрочем
целият социалистически лагер се бе разлюлял от възторга на
тоя художествен земетръс. В Лениград имах щастието да видя
изложени в Ермитажа укриваните с десетилетия по музейните
депа картини от всички периоди на Пикасо, както и цялостни
колекции от Матис, Дюфи, Брак, Клеe… Една вечер в Прага
Ервин Хрих, моят гид от Съюза на чехословашките писатели,
намигващо ме попита: "Искаш ли да видиш как Чехословакия
отива на Запад?" И ме заведе на бар, където в едно разюздено
/ за тогавашните понятия/ шоу за първи път видях лудешкия
ритъм на неизвестния дотогава у нас туист. Та като се върнах в
Бургас и го демонстрирах в Интерклуба, бях на сила измъкнат
от обзелия ме танцов вихър, за да споделя за няколко часа
компанията на дребни джепчии в някакъв вонящ на амоняк и
мухал кауш…
Ей така отвреме-навреме се възтогвахме от мнимите облекчения
в т.нар. тоталитарен режим, а той си оставаше все същият.
Непоклатим с безогледния си патернализъм, т.е., с държаватагодспод, която всичко може, за всичко се грижи и за всичко
отговаря.
И дълбоката й загриженост /!/ към нас не закъсня.
Една сутрин се отбих по навик в театъра и сварих пред служебния
вход наежено сборище от разгневени артисти. Бяха предимно
измежду връстниците ми. Хлътнах в разшумяното им множество
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и моментално се превърнах в брънка на избуялата тревога.
Предали са ни…Бил хванат навъртащият се напоследък край
театъра окръжен кореспондент на в. "Отечествен фронт" да
заговорничи с наши възрастни артисти, които го насърчавали да
пише срещу театъра, отрупвайки го с филистерски наблюдения
и аргументи. Вдъхновителят им бил заслужелият артист Цено
Кандов…И ето го резултатът от дочутата преди месеци реплика
за… двете кучета. Боже! Какъв шушумижки героизъм!
И от тук нататък всичко протича в съкратени срокове.
На 20 февруари 1960 г. из всички гримьорни се разгръща в.
"Народна култура" и се изчита на глас при обяснима обща възбуда
продуктът на този задкулисен "героизъм" - манипулативната
статия на местния журналист Георги Попстаматов "Защо
спектакълът не стигна до сърцето на зрителя?"
Статията се състоеше от две части. Първа част - критичен обзор на
спектакъла "Сизиф и смъртта " на режисьора Леон Даниел и втора
- своеволно заети цитати от изказвания за спектакъла на Леон
и Юлия, насочени тенденциозно към състоянието на Бургаския
драматичен театър при настоящето ръководство. Спрямо
спектакълът критичният тон е предимно ироничен, жигостващ
главно лансираната от режисьора и художника естетика на
деформацията. Критикът тържествува в агресивния си старт на
разгромител, изреждайки, както сам се изразява, "нещата на
сцената" с "осакатени форми" и сценичния облик на актьорите
със "стилизувани лица, костюми, маниери и говор". Авторът
на статията се възмущава от идейния замисъл на спектакъла
и се провиква патетично: "Такава ли е работническата класа в
капиталистическите страни?" И сам си отговаря:"Решително не!
Тук режисьорът е допуснал политеческа грешка…" и пр. безумия
от този порядък. И самоназнасначавайки се за обществен
говорител, заключава: "С право бургаската публика пита: това
ли е новаторството в нашия театър? И единодушно /?/ допълва
- за такова новаторство - благодарим!"
На 7 март театърът е вече обсаден отвсякъде с рейсове и
коли от столицата и страната. Истинска Неагара от пришълци:
политици, общественици, журналисти, представетели на
различни изкуства и институции, стряскащ анблок, превъзбуден
от любопитство и догатки за предстоящето събитие.
Жестикулиращи групички в напрегнато встъпление витаят из
коридорите и фоайетата, пред служебния вход и на улицата.
Нетерпението на гостите и изпокъсаните ни нерви циркулират
в жестока едновременност…
Прегледът на спектаклите обаче създава неочакван
обрат на събитието. Въодушевени от видяното гостите най-
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неочаквано превръщат обсъждането в словесен дуел.
И за информация ето как:
- "…с предубеждение и заблуда, почерпени от клюките и
главно от печално знаменитата статия на Георги Попстаматов,
дойдохме да видим дали тук има "нещо". И сега сепнати и
възхитени от майсторите на сцената на театъра "Адриана
Будевска", ние видяхме, че някои неща не са правилно
посочени.
…разбрахме, че имаме работа с млади и високо надарени
хора. У тях има смелост, дързост, но не и безрасъдство.
…истинското изкуство добива най-силен израз, когато
зритерлят забравя за изкуството, което се създава и чувства
съществуването му като гола действителност. Това е мнението
ми за театъра и тези щастливо надарени хора.
/Методи Христов от в. "Отечествен фронт"/
- …статията на др. Попстаматов е съвсем правилна.Ние,
хората от пристанището, я приемаме. По повод на тези
неудачни пиеси бяхме писали и до дирекцията на Бургаския
театър. В самите пиеси виждаме извратеност, цинизъм. Няма
постановка, в която да не гледаме гол женски крак. По този
начин ли ще привличаме хората?
/Цвятко Николов, секретар на Общопристанищния комитет
на комсомола/
- …сега ще обясня защо жените са разголени. Защото това е
пародия на западното облекло и гримове. Това е точно такава
пародия.
…Сталин казваше:смело правете опити и не се страхумвайте
от грешки. Задължение е на Бургаския театър е да се намира
в непрекъснато търсене и творческо неспокойствие. /
Застраховките в изказванията сякаш бяха задължителни - б.
м./
/Н.Арсениева, директор на Старозагорската опера/
- …драматургът Юлия Огнянова, режисьорът Леон Даниел,
директорът Венелин Цанков не се съобразяват с най-главното
- с изискванията на законите на общественото развитие у нас.
Защо се получава така? Преди всичко, затова че тези другари
са се откъснали от живия живот и живеят в един триъгълник:
сградата на театъра, дома, ресторанта.
До техния нос не е стигнал още мирисът на машинно
масло, не са почувствали острия задух на леарните цехове,
не са били оглушавани от грохота на чуковете, от трясъка на
въздушните пистолети, от пищенето на шлайфмашините и
револверните стругове. Те не са вникнали достатъчно в душата
на работническата класа…

MOPE

/Ставри Морфов, секретар на Окръжния комитет за
българо-съветска дружба/
- …аз съм обиден от реакцията на някои наши другари. Вие
имате един театър, с който трябва да се горедеете, на който
трябва да помагате, а не срещу него да воювате.
…статията на др. Попстаматов също така ме огорчи.
Огорчи ме не с това, че той дава една или друга оценка на
театъра, а със своята делитанщина, със своята простащина…
/ГеоргиДжагаров/
И все в този канонаден ред. Загрижено се застъпват Моис
Бениеш, Сашо Стоянов, Серафим Северняк, художниците
Атанас Нейков и Георги Иванов, режисьорът Никола Ковачев,
театроведката Ана Иванова… Опонират подмазвачески
местният журналист др. Методиев, офицерът от флота др.
Овисян и още неколцина местни величия. Престрелките
поддържат атаката си докрая на дискусията. И на моменти
съвсем загрубяват:"Артиста винаги можем да го познаем на
улицата с дългата коса, тесните панталони и големите калеври,
с късите балтони…" Напрежението се разраства и вече никой
не знае как ще свърши целия този цирк.В заключителното
слово на Юлия Огнянова обаче ясно проличава усещането за
безпощадната развръзка:"Ние днес завършваме обсъждането,
разширавайки повече растоянието помежду си. Ако е имало
пролука, тя е станала по-голяма…"
И както е казал народът: всяко чудо за три дни.
Поговорка, но и факт…
Гостите се разходиха прощално край морето и си разотидоха.
Едни въодушевени, други поуплашени. А някои преди тръгване
побързали да се преориентират и си поправили изказванията в
стенограмата. Ставаха всякакви метаморфози! Привикан в ЦК,
Георги Джагаров пък взел, че се отрекъл изцяло от витийското
си изказване, което всъщност беше лостът, извисил духът на
дискусията… А аз през цялото време се чувствах като зашлевен
хлапак. Не толкова от това, че като автор бях един от засегнатите
в обсъждането, колкото от помията, която се изливаше върху
театъра. Не можех да издържам дълго наелектризираната
аудитория и в моментите на напливателство, напусках
разгорещено салона и хукват разреван по улиците, без да се
интересувам, че хората се спират и ме гледат. В едно такова
състояние Добри Жотев ме хвана за ръка и ме замъкна на
сила в трабанта си. Наду газта и отрупвайки ме с всеизвестния
добрижотевски арсенал от вицове, запраши по шосето към
Несебър. След последното почти среднощно обсъждане, отчаян
и съсипан от умора, се втурнах по наклонената театрална улица.
А навсякъде светеха прозорци и надничаха лица на непознати
хора, които развълнувано питаха:"Какво става бе, кажете какво
става с театъра?" Какво става - порочна, но желязна система,
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какво може да става? "Acta est Fabula!" - представлението
свърши.
Прощавай, море!
Сбогом, Бургас!
Епилог
Беше краят на петдесете години. Времето на т. нар. театър
на
п р е ж и в я в а н е т о, но вече като изопачено ехо на
идиологизираната система на Станиславски, превърната в нещо
като Десетте божи заповеди на тоталитарната пропаганда.
Съвършено копие на съветския театър: рутинирано зрелище на
изцъклените "от вяра" очи и стигащия до делириум клетвен
дух на творците на "комунистическата правда". С една дума,
театърът на идейния идиотизъм! Казвам го не толкова от
желание да окарикатуря, а по-скоро да припомня онова страшно
време - Времето на Всесилния Плен на догматичното изкуство,
защитено от "берлинската стена" на авторитарната критика,
над която и врабче не можеше да прехвръкне. И на този фон появяването на "театър на съмишленици"! Като очевидец смея
да твърдя, че дори и в своето кратко съществуване Бургаския
театър беше най-дръзкия притегателен център на всичко
новаторско и…обещаващо в изкуството. Институт-реформатор!
Възприет като своебразен стимулатор от театралната ни
интелигенция, той по най-непринуден начин я освободаваше
от апатията й към идеологичекските постановки и я насочваше
към самостоятелни творчески изяви. Ако не беше се появил,
агонията в българския театър щеше да продължи с години.
Изумителната му виталност не беше нищо друго, освен онази
рядка величина, наречена д у х о в е н п о д в и г.
Забележка: Цитираните пасажи от изказванията на Методи Христов,
Цвятко Николов, Н. Арсениева, Ставри Морфов и Георги Джагаров са взети
от стенограмата на дискусията, публикувана (след толкова години ) във
в. "Бургас днес" от 24-25 август 1992 г.
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(комедия)

Действащи лица:
ИВАНОВА
ЛИЗА
МЕРИ
МИМИ
МЪЖ fb

- (Daniel, Мъж 1, Мъж 2, Мъж 3)
2015

КАРТИНА 1
(Иванова и Лиза по телефона)
ЛИЗА: Професор Иванова, може ли да ви задържа още малко?
ИВАНОВА: Да, кажете.
ЛИЗА: Аз си знаех, че ще ви ядосам.
ИВАНОВА: Не сте ме ядосали, кажете.
ЛИЗА: Ето, ето, защо ли изобщо ви попитах.
ИВАНОВА: Казах ви, че не сте ме ядосали, кажете каквото има
да казвате и да затваряме.
ЛИЗА: Хем сто пъти си казвах да не започвам.
ИВАНОВА: Хайде, кажете най-после.
ЛИЕЗА: Много моля да ме извините.
ИВАНОВА: Извинена сте, слушам.
ЛИЗА: Как можах, как можах, ето вие вече губите глас от нерви.
ИВАНОВА: Нищо ми няма, гласът ми си е в ред, хайде най-после
изречете нещото.
ЛИЗА: Няма да си простя, че ви ядосах.
ИВАНОВА: Бе не сте ме ядосали, просто очаквам да си кажете
нещото.
ЛИЗА: Как можах, как можах точно вас да притеснявам и да ви
изкарвам извън нерви.
ИВАНОВА: Бе момиче, спокойна съм и спокойно чакам да

КЕВА
АПОСТОЛОВА
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споделите нещото. Нищо друго.
ЛИЗА: То така се казва, защото вие сте възпитана, професорка
сте.
ИВАНОВА: И вие сте професорка.
ЛИЗА: Не мога да си простя, че ви съсипах нощта.
ИВАНОВА: Вие български разбирате ли? На какъв език да ви
кажа, че съм абсолютно спокойна.
ЛИЗА: Много, много извинете, че ви ядосах.
ИВАНОВА: Не сте ме ядосали.
ЛИЗА: Просто съм отвратителна.
ИВАНОВА: В момента няма да споря с вас.
ЛИЗА: Ето, ето...Наистина съм отвратителна.
ИВАНОВА: И сега няма да споря с вас.
ЛИЗА: Ядосах единствената си жива професорка.
ИВАНОВА: И другата професор Иванова е жива.
ЛИЗА: Но вие сте моята професор Иванова, а не професор
Иванова.
ИВАНОВА: Така е, така е, кажете си болката, слушам ви.
ЛИЗА: Ако беше другата професор Иванова изобщо нямаше
да се притеснявам, но вие, професор Иванова... Вие сте моят
авторитет.
ИВАНОВА: Така. И?
ЛИЗА: И съжалявам, и се извинявам, че ви ядосах.
ИВАНОВА: Дотук ясно. Сега по същество.
ЛИЗА: Така ми казахте и когато трябваше да ми пишете петица,
а ми писахте шестица.
ИВАНОВА: А знаехте за тройка.
ЛИЗА: Аз за тройка? Просто ще припадна.
ИВАНОВА: Хиперболизирам бе, хиперболизирам, светски
разговор е все пак, мога да си позволя волност на израза.
ЛИЗА: Наистина ли съм била за тройка?
ИВАНОВА: С ония обеци ли сте, дето ви донесох от Африка?
Махнете тия тежки обеци, заради тях не чувате, звукът се удря
в тях, рекушира и не може да проникне в ушната ви кухина да
раздвижи чукчето.
ЛИЗА: Боже господи, колко ви ядосах. Искам да умра.
ИВАНОВА: Но преди това кажете.
ЛИЗА: Какво да кажа?
ИВАНОВА: Каквото, там, искахте да кажете.
ЛИЗА: То не е за казване.
ИВАНОВА: Толкова по-добре. Слушам ви.
ЛИЗА: Не е за казване.
ИВАНОВА: Разбрах. Слушам.
ЛИЗА: Страх ме е. Може ли в чата?
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ИВАНОВА: Давайте, давайте, слушам, не обичам чата.
ЛИЗА: Вие ще се разочаровате от мен.
ИВАНОВА: Моето момиче, първо трябва да ме очаровате.
ЛИЗА: Ужасен ден, ужасен. Ще се самоубия. Да изкарам извън
нерви любимата си професорка.
ИВАНОВА: Вижте какво, Лиза, или казвайте, или се самоубивайте.
Точка.
ЛИЗА: Мммммммммм...
ИВАНОВА: Да. И?
ЛИЗА: Аааааааааааа....
ИВАНОВА: Така, така...
ЛИЗА: Нооооо...
ИВАНОВА: И после какво?
ЛИЗА: Ииииииииъъъъъъ...
ИВАНОВА: Настина ли?
ЛИЗА: Аха.
ИВАНОВА: Ами много хубаво. Как се казва?
ЛИЗА: Започва с „D”.
ИВАНОВА: Много хубаво име. Надявам се ти да си повъзрастната.
ЛИЗА: Това е проблемът.
ИВАНОВА: С колко? Четири-пет?
ЛИЗА: Нагоре.
ИВАНОВА: Седем-осем?
ЛИЗА: Още, още.
ИВАНОВА: Браво на теб. Десет?
ЛИЗА: По две и половина.
ИВАНОВА: Двадесет и пет?
ЛИЗА: И още една отгоре.
ИВАНОВА: Двадесет и шест? Сигурна ли си?
ЛИЗА: И изглежда на толкова.
ИВАНОВА: Спахте ли вече? Всичко ли си има като хората?
ЛИЗА: Епистоларно.
ИВАНОВА: Епистоларна любов? Само?
ЛИЗА: Само.
ИВАНОВА: Ми покани го, ти обичаш гости.
ЛИЗА: Той е чужденец. Живее далеч.
ИВАНОВА: Искаш да кажеш, че фейсбук?
ЛИЗА: Точно така, професор Иванова. Фейсбук.
ИВАНОВА: Този Марк Зукърбърг е за пребиване.
ЛИЗА: Обожавам го.
ИВАНОВА: Марк Зукърбърг или твоя?
ЛИЗА: Единият обожавам, а с другия...
ИВАНОВА: ...искаш да спиш.
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ЛИЗА: Неее, искам да се обичаме.
ИВАНОВА: Е така де – да спите.
ЛИЗА: Не, искам просто да се обичаме.
ИВАНОВА: Професурите затова се давам , за да могат две
професорки да говорят за едно и също с различни думи.
Лягай.
ЛИЗА: Но той не е при мен.
ИВАНОВА: Права си, защо да лягаш, като не е при теб.
ЛИЗА: Моля ви, недейте така, знаете колко съм зле в тази
област.
ИВАНОВА: Зле? Споделяли сте, че не сте се омъжили девствена.
За жена, родена в ония времена, сексуален актив от двама
мъже никак не е малко.
ЛИЗА: Само двама. Съпругът ми и първият.
ИВАНОВА: Този актив в ония времена е равностоен на актив с
двадесет мъже в днешни времена.
ЛИЗА: Точно това и аз искам да подчертая.
ИВАНОВА: Е, значи?
ЛИЗА: Момент, искате да кажете, че аз?
ИВАНОВА: Вие житейски го доказвате, не аз, аз нищо не казвам,
аз само анализирам и правя извода. Стремите се да внушите,
че първият трябва изобщо да не се брои?
ЛИЗА: Всъщност вие направихте правилно обобщение. С него
бях само две денонощия. Направихме го, но на мен не ми
хареса никак. Болеше ме и след втората нощ го напуснах. Той
ме заплашваше, че ще се самоубие, после че мен ще убие,
започна да търси родителите ми, плачеше на рамото на татко
и майка, веднъж доведе и своите родители при моите и... след
месец-две се успокои.
ИВАНОВА: Грандиозна разлика, мила моя, между теб, майка ти и
баба ти. Това е средата на двадесети век. Векът на грандиозните
разлики! Сега в тая област, както ти правилно се изрази
преди малко, всичко се изравни. Изравняване на сексуалната
активност: мъже, жени, проститутки, непроститутки, моми,
съпруги. Всичко е суперактивно. Разликата е само социална:
дали възглавниците са копринени и с къдри или направо на
дюшека или подпрени на опорно точка. Хайде да лягаме, че
вече ми се спи.
ЛИЗА: Точно на най-интересното.
ИВАНОВА: Затварям. Лека.
ЛИЗА: Откакто преди година той ми изпрати първото си “ hi” по
фейсбук, нямам нито една лека нощ.
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КАРТИНА 2
(Лиза)
ЛИЗА: Така като ме гледате колко ми давате? Сякаш всички сте
се наговорили. И на четиредесет мога да изглеждам, като се
постарая. В личната ми карта съвсем друго пише. Не й се сърдя,
не я мразя, не ми се ще да я късам на парченца – тя просто
е един досаден и скучен документ, който няма много общо с
мен.
Моята възраст не е мой проблем. Тя е проблем на другите. Сякаш
те си нямат своята възраст, та се взират в моята. Здрава съм,
красива съм, след мен се обръщат всякакви мъже, независимо
от цвят, социално положение, националност, изповядвана
религия, генерация.
Била съм се поддържала. Прахосвала съм излишни пари.
Това, което сега вие виждате, излишно ли е? А младите жени
не харчат ли пари, за да изглеждат добре? Представете си да
разчитат на естествената си красота! А? Нали?
Не се състезавам с младите. Те се състезават с мен. Без
подробности. Обобщението е, че те проявяват известно
безпокойство за приятелите си, които проявяват интерес към
мен.
Аз не търся. Мен ме намират. Това е.
И той ме намери. Във фейсбук. Вижда снимката ми, отива в
дневника ми, пише „hi”, аз отговарят също с „hi”...
КАРТИНА 3
(Лиза и Daniel, чат)
ЛИЗА: Ето как започна
11:35.

моята безсмъртна любов. 10 май,

Daniel - hi
Liza - hi
Daniel - am Daniel
Liza - am Liza.
Daniel - where you from pretty
Liza - regards from Sofia
Daniel - who is sofia?
Liza - city Sofia - Bulgaria
Daniel - okay... hope is a very big city and lovely
Liza – София е голям град, не много хубав, но мой.
Daniel - really...
you are so beautiful
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are you married?
Liza - Ha-ha...
Daniel - yeah..
tell me my pretty – омъжена ли си?
how old are you my love? На колко години си, любов моя?
Liza - ha-ha-ha...Аз съм много възрастна
Daniel - tell me
you are chaming
Liza – Аз съм почти на един век, хаха.
Daniel - i don't matter
Liza – За теб това не е проблем?
Daniel - yeah...
feel free
i love you
(пауза)
ЛИЗА: 11 май, 24:00 българско време.
Liza - Hello?
Daniel - I want you to be serious with me
am not joking.
Liza - Във фейсбук всички се шегуват, само ти не?
Daniel - I love you. А ти мен? Харесваш ли ме?
Liza - Today i love only the Sun
Daniel - What?
Liza - Днес обичам само слънцето.
Daniel - Tell me why you love sun
Liza - Утре ще обичам луната.
Daniel - No no my baby
you need a man in your life okay
Имаш нужда от мъж до теб.
i love your pictures
you are very lovey
Liza– Разбира се – аз съм красавица.
Daniel - you are my love
(пресича друг чат)
Румен – секс, секс, секс...Раздавам безплатно секс...
(пресича друг чат)
Can - hi
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Liza - hi
Can - selam
Liza – Selam
(друг чат)
Баро - Виж стената ми имам много готина снимка
харесай и коментирай снимката ми ако желаеш а искаш ли да
ти покажа моя сега е точно за показване много съм надарен ще
ти хареса.
(Лиза го изключва)
(чат с Даниел)
Daniel - Skype. I want dance tonight with you
Liza - Really? Okay. Skype. ( и двамата са вече в скайп) И аз
искам да танцувам с теб. Ха-ха-ха.
Daniel - i love you laugh
Liza – Благодаря ти, че обичаш смеха ми. Daniel ,dear, I have big
problem - не мога да избера какво да облека за нашия танц,
помогни ми, дай ми мъдър съвет...ха-ха...
Daniel - my love i want you to put on something sexy
Liza – Но сега е студено, ще хвана пневмония, ако съвсем се
съблека.
Daniel - my love am with you. Ти избери музиката.
(Лиза пуска блус)
Liza – Нашата песен.
(танцуват)
Daniel - ha ha aha ha. Защо ме настъпи? Боли.
Liza – много силно си ме притиснал – искаш да умра?
Daniel - yeah
Liza - Love your yeah!
( танцът вече свършва)
Liza – Daniel, why you don't call my all day, кажи ми защо не ми
се обади цял ден?
Daniel - Don’t worry – аз те обичам.
Liza - но аз те ревнувам, ревнувам те от всички жени на света.
Daniel - I love you
KISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
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SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS TO YOU MY L U you are splendid,
obicham te

119

120

MOPE

КАРТИНА 4
(Лиза и Мери, скайп)
МЕРИ: Вярно ли е, че си си хванала любовник във фейсбук? Как
ги правите тия работи, бе? Все на вас ви се случва, никога на
мен. Бил млад, красив, чужденец?
ЛИЗА: Източникът ти е точен.
МЕРИ: Той няма ли приятел?
ЛИЗА: И да има , няма да ходим четиримата на театър. Те са
там – ние тук.
МЕРИ: Бе а стига сте говорили срещу България, права е професор
Иванова, престанете , засрамете се.
ЛИЗА: Кой говори срещу България?
МЕРИ: Ти, ми, не се ли чуваш? „Те там – ние тук”. Ако беше
чела Петър Дънов... "Цял свят се прекланя пред мене, аз се
прекланям пред Учителя Петър Дънов от България.", цитат,
проф. Алберт Айнщайн, нямаше да се влюбиш в чужденец, а в
българин.
ЛИЗА: За първи път ми е, много добре знаеш.
МЕРИ: Може и да е за първи път, ама ето – не българин,
както първият ти и съпруга ти, а чужденец. Какъвто и да е, но
чужденец да е.
ЛИЗА: Обичам го.
МЕРИ: Много знаеш ти какво е обич.
ЛИЗА: Знам. Обичам го. По цели дни и нощи го чакам да се
прибере.
МЕРИ: Да се прибере във фейсбук?
ЛИЗА: Фейсбук е нашият дом.
МЕРИ: Аз знаех, че ти, която цял живот живя в рамките на
благоприличието, накрая ще се изложиш. Момент, че Мими е
при мен. И тя иска да ти каже нещо.
(на екрана виждаме и лицето на Мими)
МИМИ: Мацинка, в някакъв чужденец ли си се влюбила? От
Запада нали?
МЕРИ: Когато се каже, че една българка е влюбена в чужденец,
се подразбира именно , че става дума за West, а не за Еast.
МИМИ: Мацинка, бил много хубав.
МЕРИ: Пуснал си е хубави снимки.
ЛИЗА: Най-хубавият на света.
МИМЕ: Бил млад. На колко е? Колко години в твоя полза? А
какво ще го правиш?
ЛИЗА: Просто си пишем.
МИМИ: Какво работи, от къде е?
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ЛИЗА: Не знам точно, не ми е удобно да го разпитвам, да
любопитства.
МИМИ: Да не е селянин?
МЕРИ: Те, американците, умни. Нямат села. На селата си казват
таунчета, градчета.
МИМИ: Ама ти американец ли си хванала?
ЛИЗА: Не знам. Пишем си на английски. Нищо не ме интересува.
Обичам го.
МИМИ: Хитра, така си поддържаш английския. От моя английски
нищо не остана. Женен? С деца? Разведен? Милионер? То може
и клошар да е пък да отскача от време на време да чати в някои
клуб.
МЕРИ: Ти пък очакваш във фейсбук някой да си казва всичко. Там
се лъже на поразия. Хвърчат снимки , минали през фотошоп, и
какво ли още не. Тя, нашата, каквато си е наивна, сигурно всичко
си е казала. Чужденецът само слуша и си прави сметките.
ЛИЗА: За какви сметки говорите? Мери, не те разбирам.
МЕРИ: Ха, ти ще ме разбереш! Прави си сметката какво да
вземе от теб.
ЛИЗА: Той от мен иска любов.
МЕРИ: Любов? Ако чужденците изобщо дават нещо – го дават
на своите си сънароднички. От всички други жени само искат.
От цял свят само искат.
ЛИЗА: Те имат всичко, защо ще искат.
МЕРИ: Бе, момиче, те имат, защото искат! А не дават! Затова
имат.
МИМИ: Мацианко, правите ли виртуална любов? Надарен ли
е?
МЕРИ: Мими, ти си още малка – с осем месеца съм по-голяма
от теб, а говориш такива мръсотии. Бе ти? Ти, ти си мърсувала
по скайп? И си замърсявала ефира на планетата?
МИМИ: Само стриптийз съм правила. То това стриптийз въобще
си е нещо обикновено вече. Все пак приятели сме.
МЕРИ: На колко си правила?
МИМИ: На всички. Ми те всички искат стриптийз. Гърци, турци,
сърби, македонци, араби, мароканци, румънци... Много обичат
да ме гледат. Ето така като направя, а после така и като това така
– умират от удоволствие. Знаеш ли колко е сладко да правиш
удоволствие на мъж. Само българи не са ми искали стриптийз.
Понеже подтиснати, комплексирани от кризата. Другите ми се
радват.
МЕРИ: Ако си си позволила да стигнеш до крайност – вън от
дома ми.
МИМИ: Само веднъж. Един досущ Отела от Северна Африка.
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То тяло, то гъвкавост, то надареност! Стигнахме до божествен
оргазъм.
ЛИЗА: Извинявайте, но нищо не разбрах от това, което си
говорите. За каква крайност говорите?
МЕРИ: За виртуален секс.
ЛИЗА: Как така виртуален секс?
МИМИ: Ти от тук, той от там, гледате се, с всяка измината
секунда се харесвате все повече и повече и го правите. Най
–безопасният секс, който съм правила. Сексът на бъдещето!
ЛИЗА: Да му се съблека и да му се отдам? Досега не ми е
предлагал. Той, например, снощи ми говори за това, че не
трябва да има никакви граници и задръжки, когато мъж и жена
се обичат. Той е за свободата изобщо.
МИМИ: Западняк. Подготвя те.
ЛИЗА: Защо ще ме подготвя? Аз съм си готова.
МЕРИ: Винаги съм знаел, че накрая ще се провалиш тотално.
МИМИ: Мацинка, и много да внимаваш, ако ти поиска пари.
Никакви пари да не изпращаш, защото не се знае точно кой е,
какъв е, може да се окаже, че е терорист и с парите си подпомагаш
терористическа организация. Светът няма да ти прости. Вече
сигурно си влязла в компютрите на ЦРУ, МВР, КГБ, Мосад,
Генералната ни дирекция за външно разузнаване..., ИНТЕРПОЛ,
Третия Райх, пардон, Федералната служба за сигурност на
Руската Федерация, ами турската национална разузнавателна
служба "Мит", френското разузнаване и контраразузнаване, ами
това спецслужбите на Италия... с дейността си ти застрашаваш
сигурността на България, на Евпорейския съюз, на цял свят ....Аз
четох курсовата работа на един студент за европейските тайни
служби – ти си свършена, край, край „Контрол и управление на
риска”!... Те, доколкото усещам, вече са взели ответни мерки
срещу теб... Ти да не мислиш, че Скандинавските разузнавателни
служби не са ти обърнали внимание? Обърнали са и то какво
внимание!...
МЕРИ: Права е Мими. И много да внимаваш, ако те разпитва за
имотите ти, за спестяванията. Знаеш ли какво правят? Правят
така, че възрастната дама да се влюби в тях. Дори се женят за
нея, убиват я, взимат й всичко законно и изчезват. Пресата и
телевизиите са пълни с подобни разтърсващи случаи.
ЛИЗА: Но какво говорите? Ние нямаме нищо общо с подобни
случаи. Ние се обичаме. Той ме обича. Обича ме истински!
КАРТИНА 5
(Мъж 1)
МЪЖ 1: Както вече ме видяхте в Картина 3 от постановката по
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пиесата „Фейсбук” на Кева Апостолова с режисьор ..............,
аз съм мъж от Фейсбук. Имам фотоси, разполагам с много
снимки – свои, несвои в My Document и само пускам, пускам,
пускам където и каквото трябва. . Естествено, имам няколко
фейспрофила: един истински за съпруга, приятели, роднини,
близки, съвсем близки хора. В него нещата са прецизирани,
селектирани, съобразени с изискванията за добър имидж.
Другите профили са по предназначение. Владея различни
биографии, поведения и най-важното – всичко изглежда
достоверно. Достоверността – това е ключът във фейсбук. Какво
е отношението ми към Лиза? Обича ме. Тя не вижда разлики –
за нея аз съм Мъжът от фейсбук, в когото е влюбена.
(Мъжа и Лиза)
МЪЖ 1: Харесвам устните ти.
ЛИЗА: Хахаха.
МЪЖ 1: Обичам, когато се смееш. Обичам усмивката ти. Много
си хубава.
ЛИЗА: Благодаря ти, обичам те.
МЪЖ 1: Вечеря ли?
ЛИЗА: Да, да.
МЪЖ1: Вече? Какво?
ЛИЗА: Гъби с масло, салата домати и краставици и чай с мед.
МЪЖ 1: Всичко това много обичам. Гладен съм.
ЛИЗА: Ела, чакам те.
МЪЖ 1: А хилядите километри между нас?
ЛИЗА: Ела, чакам те, и по-бързо.
МЪЖ 1: Но с приспиване.
ЛИЗА: Не може. Леглото ми е малко, хаха. Има място само за
мен.
МЪЖ 1: Тогава ще легна върху теб.
ЛИЗА: Огромен си. Понапълнял си. Особено на последната
снимка сякаш не си ти, хаха, и от няколко дни си малко по- рус,
няма да мога да дишам.
МЪЖ 1: Ще можеш.
ЛИЗА: Забравяш годините ми.
МЪЖ 1: Защо ми е да ги помня? Аз те обичам. Какво точно
правиш в момента?
ЛИЗА: Мисля за теб.
МЪЖ 1: Какво мислиш за мен?
ЛИЗА: Питам се защо те обичам.
МЪЖ 1: И защо?
ЛИЗА: Не знам.
МЪЖ 1: Правилен отговори. В любовта е така – обичаш, без да
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знаеш защо. Как си облечена?
ЛИЗА: Като пред лягане.
МЪЖ 1: Какъв е цветът на бельото? Скайп.
ЛИЗА: Стига. Спри. Няма скайп.
МЪЖА: Кажи ми. Скайп.
ЛИЗА: Не съм подготвена за скайп. Друг път. Бельото ми е като
на всички жени по света. Каквото виждаш по витрините – това
вече се продава и в България, това купувам и аз, това обличам.
Ти какво правиш в момента?
МЪЖ 1: Седя с чаша червено вино. Как искам да си до мен сега,
бейби.
ЛИЗА: Аз също искам. Ето, сядам на балкона с чаша бяло вино и
гледам луната. В момента през нея премина облаче.
МЪЖ 1: При мен облаци. Огромни. Казах им да ти кажат, че те
обичам.
ЛИЗА: И аз казах на луната да ти предаде същото.
МЪЖ 1: Искам да инвестирам в България.
ЛИЗА: Сега България не е добро място за частно инвестиране.
МЪЖ 1: Доколкото съм информиран тя трудно ще стане добро
място за инвестиции в близките сто години.
ЛИЗА: Обичам те.
(друг чат)
Bora - hi
how old are you
Liza – В профила пише на колко години съм.
Bora – има само албуми и кратък текст
Liza – прочети и дългите текстове.
Bora - do you speak turkish?
Liza - No. Is it nice?
Bora - do you know kemal atatürk
Liza – аз обичам тази личност. Той е бил влюбен в българка.
Bora - do you know odrin
Liza - Yes. Odrin, Ankara, Istanbul... Била съм там
Bora - А, кога ще дойдеш в Одрин отново, комшийке? Искам да
отседнеш в дома ми – не в хотел.
(Лиза спира този чат)
( Лиза и Daniel)
ЛИЗА: Обичам те.
DANIEL: Искаш ли да танцуваме?
ЛИЗА: Много. На твоя хит.
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DANIEL: Благодаря. Започваме. Блус.
(музика)
ЛИЗА: Вдигам ръце – прегърни ме.
DANIEL: Прегърнал съм те.
ЛИЗА: Мушкам лице под брадичката ти.
DANIEL: Обичам парфюма ти.
ЛИЗА: Тениската ти мирише много хубаво. Обичам да танцувам
с теб.
DANIEL: Защо ме настъпи?
ЛИЗА: Ти също ме настъпи.
DANIEL: Обичам те.
ЛИЗА: Обичам те.
DANIEL: Аз теб повече.
ЛИЗА: Аз теб повече плюс едно. Обичам само теб. Ти защо ме
обичаш?
DANIEL: Защото обичаш само мен.
ЛИЗА: Една година един месец и единадесет дни обичам само
теб.
DANIEL: Сигурна ли си?
ЛИЗА: Моето сърце е малко – в него има място само за един
човек. А твоето?
DANIEL: Теб обичам.
ЛИЗА: Твоето сърце голямо ли е? Какви са тия три жени, които
са лайкнали новата ти снимка?
DANIEL: Фейсприятелки.
ЛИЗА: Ти ли им поиска приятелство? Ти, разбира се. Както
направи и с мен.
DANIEL: Не ги крия от теб.
ЛИЗА: Кой знае какво си пишете в личната поща?
DANIEL: Аз обичам теб.
ЛИЗА: Какво си пишете? Каква кореспонденция водиш в личната
си поща? Какво им пишеш? Каквото и на мен ли?
DANIEL: Обичам те. Лека нощ.
(друг чат)
Владо - Zdr ako te natisna v toaletna na zavedenie i te celuvam
nejno i ako ti haresa kak bi reagirala? Bi li se ostavila? Ako ti pusna
raka pod polata ti kak bi reagirala?
КАРТИНА 6
(Лиза, проф. Иванова)
ЛИЗА: (по телефона) Проф. Иванова, искам да ви видя.
ИВАНОВА: Много добре знаете, че от години не приемам
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никого. Само куриера, на когото добре плащам, за да не ме
разнася. Искам хората да ме запомнят с прическата и въобще с
визията ми по време на силните ми години.
ЛИЗА: Но аз искам, аз трябва да ви видя. Имам нужда. Само вие
можете да ме разберете. Щом не ме допускате у дома си нека
се видим в кафето под кооперацията ви.
ИВАНОВА: Моля да се овладеете. Знаете, че съм затворник. Не
мога да мръдна. Коленете. Дори до асансьора ми е трудно да
стигна.
ЛИЗА: Затова аз искам да дойда.
ИВАНОВА: Казах вече. Никого не приемам. Точка.
ЛИЗА: Имам път до вас. Може ли в 16 часа да излезете на
балкона. Аз отдолу трябва да ви споделя нещо. Иначе ще умра.
ИВАНОВА: Лиза, много сте упорита. Упорството отблъсква.
ЛИЗА: Моля ви, много ви моля. На живот и смърт е.
ИВАНОВА: Добре. В 16 ще бъда Жулиета.
КАРТИНА 7
(Балконска сцена: Иванова, Лиза, след това Мери и Мими)
ЛИЗА: Професор Иванова, благодаря ви, че ми давате
възможност да ви видя. Изглеждате превъзходно. Много сте
красива, направо сте супер.
ИВАНОВА: И вие ли употребявате тази дума? Какво падение.
Ако я чуя втори път от вас, ще се прибера вътре и няма да оставя
балкона отворен. При такъв богат и пребогат български език да
ми употребявате вие – точно вие – чуждицата „супер”. Е не, не,
тръгвам си.
ЛИЗА: Моля ви, много ви моля, не си отивайте.
ИВАНОВА: Елате по-насам да не ви блъсне някоя кола. Казвайте.
Казвайте каквото има да казвате. И по-високо – ако се наведа
ще падна от балкона.
ЛИЗА: Той не ме обича.
ИВАНОВА: За какво ви е да ви обича. Нали вие го обичате.
Живейте си спокойно. Чужденец. Как очаквате от него да ви
обича.
ЛИЗА: Но той ме обичаше.
ИВАНОВА: Две-три нежни писма и вие веднага. Вие сте влюбена
в някакви снимки – я негови, я не, подбрани от него и като
се включили към това и въображението ви – ето ви влюбена
глупачка, пардон жена. (пауза) Чу ли нещо? Какво беше това –
гарван или сврака?
ЛИЗА: Беше чучулига.
ИВАНОВА: Лиза, дръжте се прилично, все пак балконът е в

MOPE

София, а не във Верона, и ние не сме хомосексуални жени, а
силно хетеросексуални. И как, казвате, не ви обича?
ЛИЗА: Ами, казва ми ,че ме обича.
ИВАНОВА: И ти не му вярваш. Правилно.
ЛИЗА: После пак ми казва, че ме обича и ми изпраща букет
цветя, на които също пише „ I love you”. И все това повтаря.
ИВАНОВА: Права сте - няма как да ви обича, мила. Вие сте жена
с минало, а той мъж с бъдеще.
ЛИЗА: Но той каза, че там зад океана ще ми направят изкуствено
оплождане и аз ще му родя близнаци. Майка му, която е с
четири години по-голяма от мен, е дала съгласието си.
ИВАНОВА: Как?
ЛИЗА: Майка му е дала устно съгласието си да се ожени за мен.
Но има едно условие към мен.
ИВАНОВА: Само?
ЛИЗА: Да умея да готвя.
ИВАНОВА: Ами като умеете само да сервирате и отсервирвате?
ЛИЗА: Купила съм си всички готварски книги, които има на
пазара. Ще изкарам и кратък курс. Имам рецепти от цял свят.
ИВАНОВА: Цял свят, цял свят! Българска кухня - това очаква
момчето и майка му от теб. Брей какво предателско племе сме.
Спагети и пици, спагети и пици! То не бе китайска кухня , арабска,
макдоналдс, то кентъки фрай чикън, то гръцка, арменска кухня,
то не бе мексиканска супа гаспачо, то не бе сръбска скара, то
не бе свежо суши, то не бяха кулинарни лъжи от преди 2000
години, то не бяха бадемови бишкоти по марокански, то не бяха
печени змии ...всичко бе, всичко, всичко що мърда и пърха
вече готвят и издават в книги – само и само да не е българско.
Унищожихте българската кухня! Нищо не остана от нашия боб,
чушки, домати, патладжани, баници, шопски салати, таратори.
Много ме ядосвате, да знаете, Лиза, много. Горката България.
ЛИЗА: Снощи танцувахме блус.
ИВАНОВА: Бе, Лиза бе, момичето ми, той ако иска да танцува
блус, ще танцува блус със съотечественичките си или в
най- лошия слушай с англоговорящи жени. С теб би му било
интересно да играете например ръченица. Но вие сигурно не
можете да играете ръченица.
ЛИЗА: Простете, професор Иванова, аз наистина малко трудно
различавам ръченица от бързо хоро.
ИВАНОВА: Ето защо сме все на последно място. Горката
България. Предаваме я отвътре. Предателка.
ЛИЗА: Моля ви, не си отивайте. Искам още малко да си
поговорим. Карайте ми се, карайте ми се, аз съм много виновна
пред него.
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ИВАНОВА: Пред господ ли? Как се справяте с религиозните
различия? Той католик ли е или протестант?
ЛИЗА: Будист, който симпатизира на рицарски орден на
тамплиерите и на виното.
ИВАНОВА: Не може и на двете.
ЛИЗА: Кара ме да ходя в неделя на църква.
ИВАНОВА: Ти си ортодоксална, нали?
ЛИЗА: Да, вика ми ходи в кварталната си църква – нашият бог е
един, пък... не знам. Той Господ...
ИВАНОВА: Сто пъти съм подчертавала в лекциите си, че Господ
е култура, понятие, мисловна и емоционална височина и
нищо повече. И както още съм акцентирала не веднъж – той
предпочита западното полукълбо, а ние сме в Източна Европа.
Горкият Христос, оламомощен от ереси и секти.
ЛИЗА: Професор Иванова, искам да му родя дете.
ИВАНОВА: На Христос ли? Дано идеята ти не стигне до Дан
Браун.
ЛИЗА: На моя любим.
ИВАНОВА: При внук и внучка искаш да ставаш майка?
ЛИЗА: Те са си те. Те нямат нищо общо с нас. Те са друго. Нашето
с моя Даниел ни е отгоре дадено. Друг решава за нас – не
децата и внуците ми.
ИВАНОВА: Разбирам, че четете доста вредна и безвкусна
литература. Жалко за вас. Да сте се поглеждали скоро в
огледалото?
ЛИЗА: Червилото ли ми се е размазало?
ИВАНОВА: Лиза! Огледалата показват и годините.
ЛИЗА: Имам приятелка аптекарка. Ще ми напълни специално
шишенце и цялото ще го изпия.
ИВАНОВА: Ще се тровите като Жулиета? Да не сте посмели да
ми ползвате откритието! Заклевам ви! Тровете се там с познати
, изпитани средства. Вие, Лиза, винаги сте имали влечение към
смъртта. Имате ли във фамилията си самоубиец?
ЛИЗА: Все по любов.
ИВАНОВА: Не мога да ви помогна. Изберете нещо подходящо.
Такова, че след това, на сбогуването с вас, да не ни е страх да ви
целунем по леденото чело. ( напуска балкона)
ЛИЗА: Моля ви, върнете се, извинете, че ви ядосах, върнете
се, не мога без вас, без вашето съгласие. Благословете
самоубийството ми.
(появяват се Мери и Мими)
МЕРИ: ( на Лиза) Колко си зле. От балкона ли си паднала? Сама
или тя те бутна? Как ти е ключицата? А тазобедрената кост? Сега
в болницата ще те довършат – българската здравна система е
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смъртоносна.
(Иванова се появява отново)
ИВАНОВА: Отново чувам приказки срещу България. То не
остана област от живота, която да не е оплюта. Какво става в
българските болници? Каквото става във всички болници по
света – болниците са място за лечение и за умиране. Толкова
е просто.
МИМИ: Професор Иванова, не се ядосвайте. Добър ден.
Здравейте. Драго ни е да ви видим. Ако знаете в Англия и
Франция колко са критични към здравната си система.
ИВАНОВА: Критични –да, градивна критика – да, но да се плюе
по родината - това вече е престъпление.
МИМИ: Извинете, професор Иванова, вие ли я блъснахте? Как
точно стана?
ИВАНОВА: Просто я повдигнах и я изсипах на тротоара.
ЛИЗА: Аз дори не съм се качвала горе.
ИАНОВА: Подозирате професорката си в опит за убийство? Ето
това е България – студентите изкарват професорите си убийци.
А вие какво правите там долу? Не съм предупредена за вашето
посещение. Кой ви разрешава да стоите под балкона ми и да ме
безпокоите? Аз имам среща само с нея. За което съжалявам.
МЕРИ и МИМИ: Ние... случайно минаваме. Всъщност често
минаваме под балкона ви и винаги се надяваме да ви зърнем
да поливате цветята.
ИВАНОВА: Цветя нямам.
МЕРИ И МИМИ: Сега имахме късмет, че ви видяхме.
ИВАНОВА: Ясно, ясно. (пауза) Гарван ли беше това или сврака?
ЛИЗА: Чучулига.
КАРТИНА 8
( Мъж 2 и Лиза)
МЪЖ 2: Както личи и по външния ми вид, аз съм мъж две от
фейсбук. Защото светът е село. Работя във фейсбук. Уъркинг ин
фейсбук. Защото, повтарям, светът е село с река по средата. Аз
съм на единия бряг, Лиза на другия. Трябваше да бъда влюбен
в Лиза и бях, и съм. Как? Както тя очакваше. Без никакви
импровизации и нововъведения. Набързо преминахме през
„имаш хубави устни”, „обичам, когато се смееш”, „разликата
в годините е ме интересува”, „ние сме родени един за друг”,
докато дойте най-важният етап във взаимоотношенията, при
които ако направиш грешка – всичко пада на нула.
(пауза)
МЪЖ 2: Бейби, случи се нещо много неприятно. По-скоро е
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смешно – съдбата се шегува с мен.
ЛИЗА: Да скъпи?
МЪЖ2 : Ще трябва да отложим идването ми.
ЛИЗА: Но аз вече чакам да натиснеш звънеца и да ти отворя.
МЪЖ 2: Бейби, наистина фортуна се шегува с мен.
ЛИЗА: Хайде, натисни звънеца, звънни. Приготвила съм масата
специално за нас. Колосала съм пердетата, чаршафите.
МЪЖ 2: И горния, и долния? Няма ли да дращят? Да пука и
шуми при движения?
ЛИЗА: Не, скъпи, ще се огъват по телата ни. Ко́ лата е вносна.
Мейд ин йор държава.
МЪЖ 2: Какво? Ние произвеждаме и изнасяме ко′ла за
колосване на чаршафи в двайсет и първи век? Моята държава
се занимава с такива глупости без да пита мен – данъкоплатеца?
Ангажираме цели заводи и фабрики за подобна отживелица?
Прави са университетските доклади за залеза на западната
цивилизация.
ЛИЗА: Ако трябва да съм откровена.
МЪЖ 2 : От никого не очаквам подобно нещо, спокойно,
бейби.
Знам, знам, че не си съгласна, че и ти мислиш, че сме световните
полицаи, че където минем объркваме, после се връщаме да го
оправим, после тичаме да печатаме пари.
ЛИЗА: Но, скъпи.
МЪЖ 2: И това знам – не ми го припомняй.
ЛИЗА: Аз...
МЪЖ 2: Просто се разби. Техническа повреда или човешка
грешка, и се разби. Но понеже е наша регистрация – цял свят
крещи и се възмущава от нас. Ако самолетът беше ваш, български
– дори нямаше да е световна новина. И пак се оплаквате. Ами
ако бяхте на наше място за всичко да сте виновни?
ЛИЗА: Аз те обичам.
МЪЖ 2: Излишно е да ме успокояваш. Няма да стане. Добре,
поемам цялата вина, очакваш да се извиня – ето – извинявам
се, сори, сори, сори. Светът срещне ли наш човек, докато не го
докара до сори, не спира да го вини.
ЛИЗА: Сори, скъпи, но вечерята ще изстина. Идвай.
МЪЖ 2: Аз съм си вкъщи.
ЛИЗА: Искаш да кажеш, че си на хиляди километри от мен?
МЪЖ 2: Защо да не мога да съм си вкъщи? Защо другите да могат,
а аз да не мога да си седя на верандата, до слушам как котката
ми отпъжда с опашка мухите? Да гледам как тревата на двора
ми се люшка като море? Да гледам по родната ми телевизия
как нивите се люшкат като Атлантическия и Великия тих океан?
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Защо да не мога да се усмихна щастлива при мисълта, че аз, аз
храня света?
ЛИЗА: Скъпи, наистина ли дори не си тръгнал за България?
МЪЖ 2: Изгубих самолетния си билет. Имам лош падеж,
финансите ми са неспокойни, не мога да мръдна, сезонните ми
работници, от които повече имигранти, са световни мързели.
Да, да, сега ще ме обвиниш в див капитализъм, но на света
няма обществена система с чисто човешко лица. А аз съм част
от света, изпрати ми пари за нов билет.
ЛИЗА: Не мога да те позная, скъпи, тревожиш ме.
МЪЖ 2: Искаш да кажеш, че съм пропил парите, а останалото
съм прахосал в игрални зали? Моля без обиди.
ЛИЗА: Искаш да кажеш, да ти изпратя още веднъж същата сума,
за да купиш нов билет?
МЪЖ 2: Благодаря, бейби. Може ли веднага, да не се бавим,
мога да взема следващия полет за Турция.
ЛИЗА: Но аз не съм от Турция, скъпи.
МЪЖ 2 : Така де – до Румъния.
ЛИЗА: Но аз не съм и от Румъния.
МЪЖ 2: Разбира се, че не си нито от Турция, нито от Румъния ,
слава богу не си и от България.
ЛИЗА: Скъпи, аз съм от София.
МЪЖ 2: Точно това исках да кажа и аз, че не си от България, а
слава богу от София.
ЛИЗА: Колко си разстроен от загубата на билета, скъпи. Успокой
се. Още утре ще ти изпратя парите. Чакам да ти покажа колко
хубава е моята родина. С четири годишни времена...
МЪЖ 2: Знам, знам...
ЛИЗА: С ниски и високи планини, на които непрекъснато има
сняг, дори и през август.
МЪЖ 2: Казвала си ми, знам, бейби.
ЛИЗА: Богата растителност и пчели, пчели...Тук пчелите ни не
умират. България, скъпи, е райско кътче. Всичко китайско, което
продават у вас, се продава и у нас, при това в пъти по-евтино.
МЪЖ 2: Бейби, ако искаш всичко това да го видя вдругиден –
защо не ми изпратиш парите веднага? Още с кацането ми на
летища София , Терминал 2 ще ти върна парите.
ЛИЗА: Тичам, скъпи. Обичам те. Лъв ю.
МЪЖ 2: Лъв ю туу, бейби.
(друг чат)
Баро – Искам да те видя отдолу. Позволи ми. ( тя го изключва;
той отново се включва) Обичам такива опитни като теб... Имам
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дълъг език – обичаш с език, нали? ( тя изключва компютъра;
след пауза отново го включва)
КАРТИНА 9
(Мери, Мими, Лиза)
МИМИ: Голям бардак е това интернет.
МЕРИ: Интернационални просяци и измамници бродят из него
и търсят наивки като нашата. И тия гяволи нито можеш да ги
пипнеш, нито да ги съдиш, защото тя доброволно му изпратила
парите. Два пъти при това. Ще си платиш за наивността.
ЛИЗА: Но той ме обича. Непрекъснато ми лайква снимките. Не
може ли човек втори път да си изгуби самолетния билет. Вие
правите драма от това – аз не.
МЕРИ: Ами ако се окаже, че с парите си подпомагаш трафик на
наркотици?
ЛИЗА: Но аз съм влюбена.
МЕРИ: Любовчиика. От три години си във фейсбук, а вече петшест фейслюбовника имаш.
ЛИЗА: Как така пет-шест.
МЕРИ: Е повече
ли станаха? Такава разгащеност на тия
години.
МИМИ: Нищо им няма на годините й. За съжаление нейните
любови са неконсумирани. Само епистоларни.
МЕРИ: Лиза е вече нá, как така нищо не било.
МИМИ: Какво като е нá. В днешно време женските тела
остаряват по-бавно от мъжките, в сексуална изправност са, дори
мога при специални медицински усилия и да родят. Мъжките
тела в днешно време...Такова силно женско начало избуя от
тях, че вече трудно се намират истински мъже с пламтящи очи
при среща с жена.
МЕРИ: Намирате вие, намирате, не се оплаквайте.
МИМИ: Не ме гледай така – светът виж.
ЛИЗА: Трябва да споделя нещо важно с вас. Като че ли... Той май
че... Изглежда...Някак си...Той всъщност не е той, а е друг, но с
неговото име и неговите ...лица.
МИМИ И МЕРИ: Като Шекспир – той е, пък не е той, я да му
отворим гроба, пък о, no no , да не го отваряме?
ЛИЗА: Той си е той, но не е той.
МЕРИ: Как така?
ЛИЗА: Той е друг. Взел е снимките на друг, представя се, че е
той. Това аз си го обяснявам с артистичност, която просто се е
събудила у нега.
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МЕРИ: Бе я ми дай ти името на тоя измамник, ще съберем
пари за частен детектив – държавните за нищо не ги бива. Ще
разберем кой е, откъде е, какъв е, има ли, няма ли семейство,
за какво се бори в тоя живот и като разберем всичко – жална
му майка.
МИМИ: Мери, все пак си професор по...
МЕРИ : Но преди всичко съм човек. Както би казала професор
Иванова – българка съм и ще си потърся правата.
МИМИ: Но ако има някой измамен, това е Лиза, а не ти.
МЕРИ: Лиза, аз, ти сме все аз. Лиза, всъщност ти си изпращала
пари за самолетни билети на призрак и си очаквала призракът
да ти дойде на любовно гости в България. Но призракът не е
призрак, щом е получил и двете парични пратки – значи ще го
хванем!
ЛИЗА: Но аз го обичам.
МЕРИ: Кого бе?
ЛИЗА: И аз не знам, но го обичам.
МИМИ: Обича го, съсипана е.
ЛИЗА: Аз така разбрах как се става монахиня: и те обичат бог, без
да са сигурни в името му и без да знаят точно как изглежда.
МИМИ: Не сте ли се виждали по скайпа?
ЛИЗА: Той винаги изглеждаше малко различен...
МИМИ: Е не, е не, това не е истина. Аз не съм аз и това, което
става около мен – не става.
ЛИЗА: Аз много го обичам. Не мога да живея без него.
МЕРИ: После се чудим, защо лудниците са пълни.
КАРТИНА 10
(по фейсбук върви )
Zuki - фък фък фък.... offffffffff
Sexs Sexs Sexs Sexs Sexs Sexs
КАРТИНА 11
(Иванова, Лиза)
ИВАНОВА: Имам лоши изследвания. И никакви плачове, ревове.
Ясно?
ЛИЗА: Умирате ли, професор Иванова?
ИВАНОВА: Ще се наложи. Скоро.
ЛИЗА: Искам да напиша книга за вас. Такъв професор, такъв
специалист с международна слава!
ИВАНОВА: Не можеш.
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ЛИЗА: Но вие харесвате стила ми.
ИВАНОВА: Ако можеше, досега да си я написала, да съм ти я
редактирала, да е излязла, да сме й направили премиера, да е
преведена и издадена в Япония.
ЛИЗА: Никога не сте ми вярвали.
ИВАНОВА: Как бе, Лиза, ще пишеш книга за мен като нищо
не знаеш за мен. Е, знаеш сѝвито ми, но със сиви добра
биографична книга не става. Разказвала съм ти и детството
си, но детството винаги е най-скучната част на всички такива
книги. Находчивите писатели подминават или само щрихират
този човешки период и бягат към еротиката. Еротиката, сексът
продават, но поднесени със съответната култура. Това важи
вече за всички. Само за Стивън Хокинг не!
Ти ме обожаваш, знам. Аз съм ти мерило за талант, вкус, размах,
стратегия, тактика. Но това не е достатъчно, за да ме опишеш.
ЛИЗА: Вие сте чели само научните ми доклади.
ИВАНОВА: Защото само това пишеш.
ЛИЗА: Да се напише доклад е много по-трудно, отколкото
биография.
ИВАНОВА: Биография –да, но моята биография – не.
ЛИЗА: Говори ли ви нещо името професор Шулц?...А професор
Готури, професор Але, професор Адамс , професор Шедингер,
професор Жан Райнфелд? А Якоши Морита? А Рио Браво и
Рамон Менделес,? А професор Раджиб? А професор Кеворк
Казасян? А Севосагур Бабангида?А Зин ал Абидин Мутарика?
А академик Нгуема Мванаваса?... Не знам ли? А потуленото
плагиатство в изследването ви за...
ИВАНОВА: Просто бях млада и се поддадох на влиянията на
чужда идея, но веднага си признах и благодарих на автора като
го направих съавтор във второто допълнено издание. Аз съм
професионалист, а не научен фигурант.
ЛИЗА: Защо толкова често ходите до Северна Африка?
ИВАНОВА: Забранено ли е?
ЛИЗА: Защото там е тайният ви извънбрачен син.
ИВАНОВА: Кой още знае за професорите и детето? Двете?
ЛИЗА: Да.
ИВАНОВА: Значи цял свят знае.
ЛИЗА: Не. Само трите знаем. Никой друг. За нас вие сте професор
Иванова! Вие дадохте много!
ИВАНОВА: Дадох много на науката. Сега същата тази наука ми
благодари, като ми каза, че ми остават само един-два месеца.
Viva Academia! Добре, пиши.
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КАРТИНА 12
МЪЖ 3: Заради мен в момента две жени от средиземноморски
остров се надпреварват да се снимат и на всеки час си качват
по една нова снимка. Такова състезание, такава битка за мен!
Аз да ги харесам, да лайквам снимките им,
Аз съм полезен мъж. Световно полезен, нужен - карам жените
да мечтаят. Да се влюбват. Да ходят на фризьори, масажисти,
ботокс, зъболекари – 90 процента от фотосите във фейсбук
са усмивки със зъби, за да са красиви пред фотоапаратите. Те
си купуват рокли с презрамки, заради мен, обувки с високи
токчета, копират пози на световни манекенки...Аз продавам
фантазии. Нощно време жените въздишат по мен в леглата до
гърбовете на съпрузите си. Е, и мъже се подават на моя чар. Аз
– мъжът от фейсбук!
КАРТИНА 13
(Лиза, Мери, Мими)
ЛИЗА: ( крещи) Всичко започва отначало. Рестарт, рестарт!
Благодаря ти, боже. Той е...той е...той...“Am in love with you,
Liza”…Той е написал на фейсстената си „Аз съм влюбен в теб,
Лиза”....Сега вече няма как да не повярвам, че ме обича. ( по
телефона) Мими? ( по телефона) Мери?
МИМИ: Да, мацинка?
ЛИЗА (на Мими): Иди на стената му и виж какво е написал.
МИМИ: Момент. ( отваря фейсбук, гледа) Готово. Няма нищо –
имах само хубав пейзаж.
ЛИЗА: Виж добре. Пише на английски „Аз съм влюбен в теб,
Лиза”. Цял свят може да го чете. Той показва на цял свят, че мен
обича.
МЕРИ: Няма, не намирам такъв надпис, бе мило.
ЛИЗА: Има. Слепи ли сте. Обича ме. Аз и той доказваме на
света, че може има голяма любов между дама като мен и млад
мъж като него. Доказваме, че фейсбук е свещена територия
за любов. Място, където човек може да намери голямата си
любов.
МЕРИ: Чакай, чакай, я кликни на знакчето за „пъблик”,
„приятели”, „приятели освен познати”, „само аз” и „по избор”.
Кликни и кажи какво пише.
ЛИЗА: Пише „Лиза Петрова”.
МЕРИ: Е, това, дето ти е написал, можеш само ти да го четеш.
МИМИ: Мацинка, трябва да актуализираш компютърните си
познания, сори, мило.
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( Лиза плаче)
ЛИЗА: Искам да умра. Няма да мога да го преживея.
МИМИ: Той е прав – това е твърде интимно, за да го споделя с
цял свят.
ЛИЗА: Не го оправдавай. Той просто не ме обича. Ще разваля
фейсприятелството си с него, ще го изтрия, ще го блокирам.
МЕРИ: Този фейсбук ти съсипа старин...живота. Направо се чудя
как още си жива.
ЛИЗА: (Между другото професор Иванова умира...) Значи вече
го махнах – не ми е приятел, няма да ми рови из дневника. (До
месец-два и ...няма вече професор Иванова...) Сега вече изтрих
цялата ни кореспонденция. ( Умира до месец-два...) Блокирах
го. Край! ( Каза ми да не плачем за нея...) Защо го блокирах,
ами сега? Как ще живея без него 48 часа. Чак след 48 часа
ще мога да го разблокирам. (Блазе й на професор Иванова –
умира, а аз оставам тук да се мъча... Професор Иванова нареди
никакви некролози, а каквото има – във вестниците да пишем...)
Обичам го! Нашата връзка е кармична. ( И ковчегът да не е от
евтините и да е затворен, когато...) Той вече ми липсва. ( Тя
ми даде координатите на сина си в Северна Африка. Даде и
на професорите ......-да ги уведомим за кончината й...) Скъпи,
любов моя, съдба моя, единствен мой, как можах да извърша
такова престъпление и да те блокирам. Обичам те, скъпи ! (
Професор Иванова каза, че всичките й любови и приятелства
са живи, защото са много по-млади от нея...)
КАРТИНА 14
(В дома на Иванова, която лежи в леглото; Лиза, Мери, Мими)
МИМИ: Да отидем до Виена.
МЕРИ: Вече сме ходили и във Виена, и във... Никаква Средна
Европа, изобщо Европа – не. Или Далечния изток , или
еднодневни екскурзии из България, както би ни посъветвала
мъдро професор Иванова.
МИМИ: Да отидем...
МЕРИ: Там има война.
МИМИ: Няма война.
МЕРИ: Но е като война, стреля се.
МИМИ: Тогава...
МЕРИ: И там не. И там стрелят.
МИМИ: Тогава да отидем...
МЕРИ: Има епидемия с неизвестен вирус.
МИМИ: Ами...
МЕРИ: Природно бедствие до природно бедствие. Не може.

MOPE

ЛИЗА: Още не ме е разблокирал. Аз като го разблокирам –
той веднага мен блокира. Голяма любов, да истинска голяма
любов.
МИМИ: Каква любов, бе мацинка. Вие не се понасяте. Мразите
се. Тоя фейсбук направи от теб типична хейтърка. Мразиш. И
него мразиш. И близките си мразиш.
ЛИЗА: Недей. Там не пипай.
МЕРИ: Веднъж и Лиза да е права: да, не пипай, роднинствата са
сложна материя за твоята специалност. Ние сме силни, когато
сме си ние – трите!
ИВАНОВА ( от леглото): Тия професорки вече ме погребаха.
МЕРИ: Четирите! Ние сме силни, когато сме четирите!
ИВАНОВА: Не ми харесва, че дойдохте и трите. Сега остава да
ми ревнете.
МЕРИ: В никакъв случай, не се притеснявайте.
МИМИ: Ние дойдохме, защото ви обичаме.
ИВАНОВА: И искате да ми помогнете да умра?
МИМИ: Да. Всъщност не. Но е да.
ЛИЗА: Професор Иванова, аз дойдох , за да споделя с вас болката
си от това, че той не ме обича вече, снощи само за няколко часа
ме разблокира и през цялото време си изпращахме среден
пръст, той ми изпрати всички снимки на мъже в интернет
с показан среден пръст, аз на него всички снимки на жени с
показан среден пръст, дори една Мона Лиза със среден пръст
му изпратих, много хубава Мона Лиза, след това два часа си
изпрахме Fuck you – той на мен 30 Fuck you, аз на него 31 Fuck
you, изобщо аз съм нещастна, истински много нещастна, мога
ли да умра вместо вас, отстъпете ми да умра вместо вас, плачете
за мен, много плачете, и разказвайте за моята голяма любов с
един прекрасен млад човек, с един идиот, с един отвратителен
тип, на когото попаднах във фейсбук, той ме омагьоса, той ме
накара да се влюбя в него и дистанционно ме направляваше
да го обичам, с дистанционно внушение, с психооръжие от
разстояние ме манипулираше и аз се влюбих в него, той е
фашист, интернационалист, той е световно бедствие, той ще
съсипе женската част на човечеството, аз вече пропускам да се
сещам, че съм българка, вие си мрете, спокойно си мрете, но
чуйте воплите на една влюбена жена, ето, надникнете в зениците
ми, вие сте специалист, влюбена съм нали, смъртоносно
влюбена, нямам минало, нямам бъдеще, имам само настояще
– трагично, нещастно, отместете се малко да легна до вас и
заедно да умрем, не мога да напиша книгата за вас, защото той
ми изневерява, със всички жени във фейсбук ми изневерява,
хванах го в изневяра – харесва снимки на други жени, лайква
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ги, искам да не съм славянка , защото славянките сме много
чувствителни и емоционални, как да стана висока, дръглива и
студена западнячка, или розовобуза дебелана от някой щат, за
да мога да понасям неговите изневери, умряхте ли, а, още не
сте, добре, ще ви говоря, а вие умирайте, умирайте си спокойно,
аз ще напиша книгата, все някога ще я напиша... умирайте си
спокойно – по вашия си метод, заради който станахте световен
професор. (сяда уморено на канапето)
ИВАНОВА: ( за Лиза) Умря ли?
МЕРИ: Тя да умре? Тя никога няма да умре. Тя не умря, когато ме
завари със съпруга си в тяхното легло, та сега ще умре, тя е найсилната между нас, всички ще ни погребе, тя най-безсрамно
стоеше до мен, когато погребвах скъпия ми съпруг и приемаше
съболезнования, сякаш и тя е вдовица, имали са те нещо
двамата, имали са, така плака, така рида, за собствения си мъж
така безутешно не е плакала, аз го оплаках, аз оплаках и нейния
съпруг - горкичкия ми, аз последна го погалих по студеното
чело, тя ме гледаше учудено, вместо да ми благодари, и дори
не беше в черен траурен тоалет, а цялата в бяло, със сватбената
си рокля, оставете я да умре, моля ви, нека тя върви, а вие,
професор Иванова, си стойте при нас, вярно ли е, че отдолу
под якичката си сте си зашили няколко грама прах от вашето
откритие, от вашия професионален връх, от вашето грандиозно
постижение – свръх отрова, не я близвайте, останете при нас,
аз имам нужда от вас, но ако толкова много настоявате – добре,
вървете и носете много поздрави на моя съпруг и му кажете да
не ме чака скоро. (сяда уморено до Лиза)
МИМИ: Извинете, професор Иванова, но имам час за сеанс,
сеанс по скайпа, извинете, че ви безспокоя, но ето - пускам
скайпа, виждате ли мъжа отсреща, ще му танцувам, хай, скъпи,
харесваш ли кръшната ми снага, а тази извивка на тялото,
добре – махам дрехата, махам и другата дреха, оставам без
покривало, колко съм щастлива, че харесваш моите танци,
скъпи, моя стриптийз, скъпи, моите устни, скъпи, кога ще се
видим на живо, скъпи, никога ли няма да се видим, това бе за
днес скъпи, бай, скъпи ( изключва и включва друг мъж – и на
него прави стриптийз) , мараба, ето ме, точна съм, и ти никога
не закъсняваш за нашите срещи, прекрасно танцуваш и ти срещу
мен, знам,че ме харесваш, о, колко хубаво наведе едното си
рамо, о, колко хубаво отметна назад главата си, опаа, хубав е
животът, професор Иванова, елате и вие да танцуваме заедно,
защо ви е да умирате, щом това се случва, значи някои иска да
се случи, ( на екрана виждаме десетина мъжки глави, които я
гледат) ние нищо не решаваме в тоя живот – други решават
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вместо нас, запомнете това, професор Иванова, аз не успях
да стана професор, нямам време за хабилитационни войни,
чието варварство е твърде отблъскващо за натура като мен, но
успях да остана жива през цялото време на живота си , а вие,
професор Иванова, бяхте цял живот умирающа, не ви видях
веднъж да танцувате, не ви чух веднъж да запеете, не ви усетих
веднъж поне да сте пийнала, през цялото време бяхте само и
единствено професорка, нито веднъж не попаднахте в жълтата
преса, а аз бях героиня на жълтата преса, вдигах тиражи, правих
с моето гостуване скучни телевизионни предавания интересни,
вдигах рейтинга им, местеха ги в праймтайма, тук на Земята е
животът на тялото, защо го измъчвате и сковавате в морални
измишльотини, диети, когато отидем горе – там и да искаме
няма да имаме тела, няма да можем да се храним, да правим
секс, щем не щем ще бъдем само духовни, но сега ние сме все
още тук на Земята, на тялото ми му се танцува, му се къпе в
погледите на мъжете, му се прави любов.
( сяда до другите две)
ИВАНОВА: Умрях.
КАРТИНА 15
След 1 година
(Лиза, Мими( в инвалидна количка) и Мери са пред компютрите
си)
МИМИ: Влюбена съм в Иван. Имаме велика епистоларна
любов- нищо не е кореспонденцията между Бърнард Шоу
и Стела Беатрис Кембъл пред нашата...Той ми е съсед – една
стена ни дели, но нито той е стъпвал в дома ми, нито аз. Като се
видим на стълбището веднага всеки тича към вратата на дома
си и сяда пред компютъра. (удря по стената, за да чуе Иван, че
е вкъщи – той утвърдително също удря по стената; пише) Мили
мой, там ли си? Обичам те. Благодаря ти, че ме обичаш.
МЕРИ: Тоя живот няма да спре, докато не ни съсипе изцяло –
било от любов, било от омраза. Влюбена съм в сърбин.
Той има проблеми с идентичността си. Когато се запознахме
във фейсбук пишеше, че е роден 1974, след няколко седмици
промени на 1978, после на 1987, а сега е роден 1991.
МИМИ: Ще правим фейсбук-сватба – какво като е женен и една
стена ни дели. Заедно избрахме пръстена – възможно най-
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хубавия с диамант, който има в интернет. Социалната мрежа
има други правила, закони, обичай, порядки. Не планираме да
сме заедно на живо – защо ни е. Не искаме да подлагаме на
изпитание нашата хубава виртуална любов. Просто, имам си
кой да ми казва добро утро, лека нощ, обичам те, имам и аз на
кого да казвам същото. Нищо повече не ми трябва, за да съм
щастлива.
МЕРИ: Просто, имам си кой да ми казва добро утро, лека нощ,
обичам те, имам и аз на кого да казвам същото. Нищо повече не
ми трябва, за да съм щастлива.
ЛИЗА: Почти живея на аерогара София, непрекъснато тичам от
Старото летище до Терминал 2, чакам го. Прибирам се вкъщи
само да си взема душ. Не написах книгата за професор Иванова,
но ще я напиша, ще я напиша. Само той да дойде, да се гушна
в ревера му и ще я напиша. Ще стане бестселър. И филм ще
заснемат по нея – убедена съм. Сега не мога да пиша, сега съм
заета, чакам го ден и нощ.
Видео: Самолетът е кацнал, пътниците от самолета започват
да влизат при посрещачите. Лиза се вълнува. Диша тежко.
Ръцете й треперят. Показва се Любимия : съвършено красив
млад мъж с тяло на културист. Той оглежда посрещачите и я
открива. Застават на далечно разстояние един срещу друг. Той
сваля слънчевите си очила, гледа я. Тя трепери, няма думи. Той
изглежда овладян и в същия миг, вместо тя, той се срива на
пода .
(Този видеозапис се повтаря няколко пъти)
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Роден и израстнал в Копривщица, съвсем близо до светилището на Априлското въстание. Той бе закодиран с гена на необозримо българолюбие.
Но не само това – Мариус бе бляскав интуитивист, способен профетически да прониква и в най-сложната и енигматична художествена тъкан.
Пишеше с моцартовска лекота както за Бозвели и призрачния роман в
стихове на Ботев (в чието съществуване бе убеден), така и за Достоевски и Тургенев. Като аспирант във Воронеж защити дисертация на тема
Документално и художествено в „Записки от мъртвия дом” на Достоевски. Досега този значим труд, както и други негови научни и художествени творения стоят неиздадени. Не говоря за хумора му, за умението му
да пише пародии, да рисува и пее. Между любимите ни герои бе Капитан
Христофор Врунгел (от чудесната детска книжка на Андрей Некрасов; от
сериозната класика ние любими герои нямахме) и писмата си до мен в Москва той адресираше така: Капитану 1-го ранга Христофору Бонифациевичу (Бонифатьевичу) Трендафилову. Вахтьоршата в общежитието, която
раздаваше писмата, при първото от тях ме изгледа с уважение и респект
и с приглушено-заинтересован тон попита: Пожалуйста, обяснете ми
защо се отказахте от флота?
Най-много му тежеше липсата на печатна трибуна и затова той
почти всекидневно изливаше пороя си от идеи в писма, чиято специфика
се колебаеше между научния трактат, сатиричния опус, карикатурата,
афоризма, имитацията или изобретяването на някакъв език или стил,
обикновено макароничен, достъпен често пъти само за мен, на който дни
наред импровизирахме по начин, изглеждащ за околните изцяло невразумителен.
Мариус си отиде през 1993, бидейки отявлен монархист, толкова разочарован и отвратен от ставащото, че понякога не бе чужд на мисълта за
установяването на абсолютна монархия като оптимална за Балканите
форма на управление. Когато му помагах да подреди първата царска изложба в Шумен, забелязах, че лицето му просто сияеше. Старият режим?
За него той сякаш бе изчерпателно описан в Чумата на Камю; Новия – в
Погнусата на Сартър. Бе на 40 години, в процедура за доцент, с текст отново посветен на Достоевски. И къде ли е текстът?
Знаем само къде е той. В свещената Копривщица, в гроба на майка си и
недалеч от гробовете на баща си, писателят Петко Теофилов, и на Димчо
Дебелянов.
проф. Христо Трендафилов – Кръжокът по критика в ШУ

"иЗ ЛЕНИНГРАДСКИ БЛоКНОТ"

ВЛЮБЕНИ

Нещо непонятно вали от снишилото се небе. Падат едрите
късове влага и сливат сивотата на облаците със сивотата на поднебесната твърд, сякаш и тя размекнала се в общата киша.
Големите мокри снежинки забързано се стелят върху измокрения земен лик, струпват се върху косите на минувачите, лепнат и се топят по лицата им, а някои по-упорити се промъкват
през яката във врата и студената струйка коварно пролазва надолу по изненаданата топла плът.
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Чакам своя тролей и в този миг ги виждам – на тях не им е
нужен тролей, нищо не им е нужно – те са заедно: забързани,
задъхани тичат през разнопосочната тълпа, и двамата стройни,
разбожурени и шестнадесетгодишни.
Хрумва ми, че е много хубаво човек да не се нуждае от помощ, за да стигне до там за където е забързан, като тях – всякаква помощ им е излишна – неволно си спомням картината на
Пиер-Пол Прудон. Те се обичат и тичат сякаш обгърнати в облаче щастие и струяща лъчезарна обич, неуязвими сред целия
уязвим свят наоколо.
Тролеят ми пристига – неугледен и тромав – и се вмъквам в
него заедно със своята уязвимост.

ВЯРНОСТ
Седим с Юрий в своя ъгъл; оркестърът свири нещо в залата,
но до нас музиката достига приглушена от топлия, невнятен човешки говор и от гъстия тютюнев дим.
Отвън студеният вятър пилее с пълни шепи остри снежинки,
драска с пръсти по стъклото – много е лудял по замръзналите
канали и се е оплел в мостовете и колонадите. Ако отстраниш
пердето ще го видиш как се мята насам-натам и отново пилее
купчини сняг в светлината около лампите; като се умори и се укроти, ще се измъкне от каменния плен и ще се втурне в полето
за да вилнее там на воля.
В такова време е хубаво да пиеш леко подгрят коняк. Пием с
Юрий от големите приятно топлещи чаши и от време на време
разговаряме.
На масата си не приемаме никого освен влюбени – те са толкова заети със себе си, че никак не те смущават, даже е много
интересно да ги наблюдаваш крадешком.
– Извинете, свободни ли са местата на вашата маса?
– Съжаляваме – не. Чакаме...
Това се повтаря няколко пъти.
Чакаме? Очакваме? ...Отпивам бавно и поглеждам Юрий;
той се е втренчил в чашата си; може би се любува на приятния
цвят на питието...
Засмивам се и му казвам:
– Знаеш ли, мисля си, че тези, които очакваме няма да дойдат никога.
Той не реагира един момент, после вдига бързо чашата си и
след бърза глътка отговаря без да ме поглежда:
– Не се знае, може пък и да дойдат...
Това е озарение!
Казвам му: "Прав си. Точно заради това трябва да им пазим
винаги местата свободни. В себе си."
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СЕПТЕМВРИ
Кой е часът на зората, не знае никой. Като мореплавател
между речните води и тези на небето, къщата е пуста
след лятото. И всяка сянка рисува картина от миналото
по белите стени. То е сякаш призраците
не разбират как да се обличат. Сякаш въздухът,
още топъл, се намята със студа. Пустата къща
след лятото, като мореплавател сред водите на реката
и водите на небето, къщата пустееща след лятото.
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ПРЕВОДНА
ЛИТЕРАТУРА

ПЛАТНОТО, КОЕТО ТРЕПТИ
Така се получава, щом навлезем сред звездите,
сред безкрая. Щом проникнем в предела на любовта,
щом пресечем неназованата земя. И в предизвестена
нощ умираме. Това е ясно, от любов.

ЗЛОБАТА НА ЖИВОТА

Посветено на Феликс Ромео
Тя го беше отбелязала в книга.
Откри, че онова момче, чието сърце
се изчерпи, тъй обикновено, че едва
го забелязваше, щеше да бележи срещата
на нейния живот. После написа, че
някой се изправи, насред партия
бридж, и се хвърли в морето. Това го видя,
като пътуваше от Китай за Париж. От Китай за Париж.

КАПКАТА
Тази капка дъжд трептяща,
гушнала перилото на балкон.
Тя, бунтовна, хлъзгава и прозирна.

ТЕРЕСА
АГУСТИН
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Тереса Агустин
е родена през 1962
г. в Теруел. Завършва философия и литература. Работи
като редактор в
списанията Андалан, Ен пие де пас,
Деречос уманос и
Турия. Първата й
стихосбирка Дуода
е публикувана през
1986 г. в Сарагоса,
където излизат и
следващите й поетични книги – Писма до една жена,
Платното, което
трепти , Мъж в
градина с лилии,
люляци и два мака
(2003). Последните
й книги са публикувани в Мадрид
– Два коридора и
Лантани. Сините
стихотворени..
Освен поезия Тереса Агустин пише
литературна критика и сътрудничи
със статии в периодиката. Превежда
от френски език.

Тя – той казва. Капката, тя. Нарича я
и тя се противи да падне на земята.
Трепка, изпотява се, люлее се над пустотата.
Всичкото, преди да стане само част от просто мокра улица.

НАСЛЕДСТВО ЗА ЕДНА ДЪЩЕРЯ
Аз ти оставям времето, което натрупах за времето,
едно добавено към снимката на живота време.
Оставям ти също дъжда, а той единствено ще може да е вече
такъв от друго време, странстващият дъжд на моя живот.

ДЕВИЦАТА САМОУБИЙЦА
Разпуснат и крехък, син, дъждът
				
се самоубива
					
от небето.

ФОРМА ИМА СТИХОТВОРЕНИЕТО...
Форма има стихотворението, но граници не, създава те в болката,
маха ти едно ребро и тогава, пише една жена.
Стихотворението търси облаците на тишината и се затваря в
камбаните от кристал с поета, непригодният.
Гората на Мишле е, стихотворението, и водата на морето,
прозрачна и солена като огромна сълза.
То е синята тишина, която виждат слепите,
и времето на свечеряването, което вече идва.
		

Превод от испански: Рада Панчовска

MOPE

145

ЦАРА
Да се бориш срещу сковаността на думите
да ги местиш разпореждайки нови мрежи да разтърсваш структурата на стихотворението
да го събудиш
става въпрос да сграбчиш един предмет да видиш името му да
го претеглиш да го измериш да го подушиш да го наблюдаваш
да му дадеш свобода да се изяви
за да се осъществи цялостно
да промениш обзавеждането всекидневното разположение на
мебелите в салона
думата бяга и се прилепва
появява се вик модулация фон на смисъл
създава се звук от изрази с преобърнатите елементи
огънят на нещата които познаваме под други облици
да оценим това което имаме
да успееш да изстискаш цвета и формата на единените букви
да обгрижиш и дадеш живот на омаломощеното стихотворение което създаваме
да доузрееш идеята за лингвистическата възможност
да познаваш словника толкова че да обезсмисли строгата граматика
изразите се раждат чисти
критикуваме стиховете със стиховете
да демонстрираме нашето убеждение с анархията в избора
замисляйки нови програми
ФРАНСИСКО
да узнаем какво се излива върху белия лист
ФЕРЕР ЛЕРИН
тук сега да може да долавяме непознатия ни всекидневен живот
обкръжения живот който отпускаме
докато автентичен се отрази в онова което не се ограничава до
начин
който да засяга общността на моите действия
който като песен даваме прозорливи
защото се владее прибоя и дълбочината на семантиката.
1970, Собствен град. Авторизирана поезия (2006)
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Франсиско Ферер Лерин (Барселона, 1942) е испански писател и
орнитолог, поет,
преводач, запален
по екологизма и
покера. Работи в
издателства, превежда Клодел, Флобер, Цара, Монтале, няколко години
преподава в Университета на Гранада (1985-1988).
Първите си три
стихосбирки издава с големи прекъсвания през 1964,
1971, 1987, събрани
в Собствен град
(2007) и след тридесетина годишно
мълчание публикува романа си Никел
(2005). Признат за
баща на поколението на поетите новисимос от края на
70-те години с отдалечаването си
от социалната поезия. Зареждат се
по книга на година,
проза, поезия, бестиарий, преиздания, Наградата на
критиката (2010)
за сбирката Фамуло (2009). Влиза в
литературата освен като митичен
автор и като персонаж в книги на
Енрике Вила-Матас
и Феликс де Асуа.
Сътрудничи на научни списания и културни притурки на
национални всекидневници и др.

КАЗИНО В ПРОВИНЦИИТЕ
Има една шестоъгълна маса,
зелена като смеха, който ни събира.
Дървесината на ръба, който пурите
прогарят, понася, часове
по часове, нашите лакти.
Така, под гипсовата мазилка
и над скърцащия под
прекарвам вечерите.
Не изглежда да има значение
климатът, модите също,
а само може би кървавата
случка, на линията
на тези от войната
или от някоя блъсканица.
Не бих казал че губя,
след всичко,
не би било вярно, но
на вид си схожда,
поради самия въздух,
който е сумрачен.
Понякога не мога
да издържам, и разказвам
някой виц: стари
вицове, лошо разказани;
и само глухият
и онзи, който печели,
повдигат поглед. Като
посред сънища,
смятам включително,
че живея.
1971, Собствен град. Авторизирана поезия (2006)

ЗА ГРОБИЩАТА
За хигиената.
За благословията.
За евреите, за езичниците, за новопокръстените.
За отстъпниците на вярата, за еретиците, за публичните
разколници.
За изрично намекнатите.
За тези, които се намират на намекнато място.
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За отбягваните отлъчени.
За тези, които са сложили насилнически ръце върху духовници.
За самоубийците.
За дуелиращите се.
За участниците в турнири.
За тези, които доброволно престанаха да изпълняват предписанието на изповедта и на пасхалното причастие.
За публичните лихвари.
За монасите, които умират състоятелни.
За крадците и разбойниците по пътищата, хванати и погинали по време на извършването на престъплението.
За похитителите на църкви, които не са били възстановили.
За публичните грешници, които умират непоправими.
За безбрачните съжителстващи.
За духовниците в конкубинат.
За публично проституиращите жени.
За погребването, ексхумацията, преместването и изгарянето
на трупове.
За църковната четвърт от погребалните такси.
За тържествената погребална церемония на мъртвец.
За погребалните коли.
За ключовете.
2012, Смръзва кръв (2013)

КЪЩАТА
Върнах се тридесет години след смъртта си. Къщата, стара,
без онази ръка боя, която никога не й минахме; книгите, погребани от праха; мебелите, разядени от дървояда. Нито следа
от домашните. Жена ми, погребана далече, в сухия и жълт юг.
Двата ми сина, които толкова обичах, непростимо изличени,
без дири, за да науча какво ли ще да е станало с тях. Изкачвам
се и слизам по стълбища, вземам асансьора, изброждам огромния гараж, разхождам се по тротоара, но не познавам никого,
не е останал никой от онова време. И не мога да попитам тези
странни хора, защото не ме чуват и, може би, дори не ме виждат. Не трябваше да се връщам.
2008, Кротка железария (2014)
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ЖИВОТЪТ
Кожата, вече пръхкава (нито капка слънце, му каза лекарят).
Колената смачкани от килограми и килограми леш в натоварени на гърба торби по усилни склонове. Седнал. В инвалидната
количка. Пред големия прозорец. Който гледа към планината
Онете, където птиците кралска каня кръжат под слънцето. И
сега, група глупави крави от дни пасат на поляната в гората. Търси помощ от болногледача. Ловец. Подкупен. Да му предостави оръжието. Старият орнитолог напасва болтовете. Подкрепя
бавно парцалената ръка. Студената винтовка залепена до лицето. И стреля. В зори облак лешояди пада от небето върху кравето месо. Вътрешности. Кости. Ферер Лерин мисли, че сънува.
Забравено щастие. В тази агония.
2008, Кротка железария (2014)

СМИРЕНИТЕ
За този, който кипва в предизвикателство и разпилените ястия;
за този, който познава скромността на папратта, разкаяно
вдъхновение;
за този, който срами яснотата на слънцето и къпе лицето си
в нежността на сълзите;
за този, който изброжда най-древните провинции, поздравявайки с махане, надменна мачта;
за този, който си спомня и устните му вече не са добри;
за този, който меси хляба на дните, притуряйки земни трохи;
за този, който се отклонява поради студа, поради вятъра, поради вълните или поради страха;
за този, който презира, и очите запечатани;
за този, който е сигурен в своето бедстване;
за този, който се страхува от непознатите сили;
за този, който отваря вратата всяка сутрин и очаква да намери някой кос;
за този който убива и актустичната му тръба е здрава;
за този, който за име има крясъка на птица и краката му още
вървят;
за този, който е измъчван от търсачите на нещо;
за този, който е саможив и домашните му ядат корени;
за този, който разхожда сврака, завързана за намерена
връв;
за този, който притежава къща и прасе, и коза, и нищо спешно в локвата на съседа си;
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за този, който е посветен на делата на любовта и коремът му
е стерилен;
за този, който се шляе насам-натам край потока, къпинов
храст надраскващ коленете му;
за този, който чува гласа на господаря да отеква из скалистия
бряг;
за този, който е млад и плещите му са широки;
за този, който открива живота под плосък камък;
за този, който пие кръв, мляко, мазнина, и родителите му го
наричат ням;
за този, който се приютява в храсталаците, останалите се
смеят;
за този, който дава имена на ралата, брадвите, рогозките и
приятелите;
за този, който винаги е сам, един нарисуван дъб;
за този, който носи в джобовете си късчета хартия, речни камъни и гадинка;
и за този, комуто ходът на времето навява скука, една ръка
в ръкавица.
1962, Собствен град. Авторизирана поезия (2006)

ПАМЕТ ЗА ЕДИН СПОМЕН
Какви години като тичах по хармана
препъвайки се в поразместените камъни
имах хвърчило и бреговете
връщах се от реката със старата торба пълна с малки мренки
и бреговете бяха кални тъй като водите бяха спаднали
също така бях сам макар да не ме безпокоеше
нищо тогава не ме безпокоеше и
предпочетох да издирвам жабчета изобретявайки си приятели
бяха най-добрите и можех да им говоря
после не зная точно кога си имах велосипед
един обикновен велосипед и отчасти с него
ми минаха желанията да извършвам неща сам
започвайки да разбирам какво е разочарованието
опознах и нови мерки
за времето и разстоянията от нашата къща която сега
можех да видя затънала в онова което винаги е било
малката планина
1961, Собствен град. Авторизирана поезия (2006)
			Превод от испански: Рада Панчовска
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Спрете музиката *
„Спрете я“ — промълви Петер. „Спрете музиката! Днес
мога да я контролирам. Просто ще престана да движа пръстите
си по клавишите на пианото. Ще броя до три и ще махна ръцете
си. Толкова е просто, нали?“
Но нe беше.
Tой вдигна ръцете си от клавишите, постави ги на коленете
си, но музиката не спираше.
Той седеше на столчето, без да прави нищо, дори не смееше
да диша, а музиката пак се чуваше.
В такива страшни моменти, когато музиката го връхлиташе,
винаги се съпротивляваше.
Поне в началото.
Той се опитваше да не й обръща внимание и когато не успяваше да я отблъсне, се опитваше да я прекъсне. Опитваше
се да говори на глас, да крещи, да покрие главата си с шала на
майка си, да тропа с крака, да мисли за нещо страшно като историята за Дама Пика, която майка му чете през миналата нощ.
Но дори Дама Пика започваше да пее и той губеше властта си.
Опитваше се да си спомни нещо смешно като малката катеричка, която често се качваше на дъба пред полянката на къщата им, но катеричката започваше да танцува в такта на мелодията, да подскача нагоре-надолу, докато троши своя лешник.
Предателка!
Всички бяха подвластни на музиката, изгубили свободната
си воля.
Mузиката бе много умна. Променяше ритъма и мелодията
ИЛМАР ТАСКА
си, за да им се хареса. Съблазняваше всички. Всички, но не и
Петер. Той я знаеше добре. Мразеше я, както татко му я мразеше.
Баща му искаше той да учи право и го записа в специално
училище. Музиката не е сериозно нещо. Не е достойна да бъде
професия на благородния човек. Прав беше.
В момента, в който Петер си помисли за баща си, музиката
започна да пее с гласа на баща му. Tя изпя гневна песен с дъл-
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бокия му баритон. Звучеше мощно и величествено като руския
цар.
Петер затаи дъх от ужас. Музиката беше завладяла дори
баща му и кой знае още кого.
Петер събра ръце за молитва и се помоли в името на Бог
Отец, Бог Син и Светия Дух.
„Мили Боже, моля те да спреш музиката“ — изрече той
през сълзи.
Неочаквано вратата на стаята изскърца и се появи майка
му.
„Защо спря да свириш?“ — попита тя с усмивка.
Петер й отговори и скри глава в гънките на роклята й.
„Помогни ми, мамо“ — пропепна той. „Спри музиката,
моля те!“
Беше му хубаво да крие главата си в роклята на майка си и
той притисна глава до топлия й корем.
„Продължавай, злато мое. Ти свиреше толкова хубаво. Изсвири го отново, за мен. “
Майката на Петер беше самата доброта, но не разбираше
каква беда бе за него музиката. Тя не беше във война с нея. Не
разбираше тайния заговор на музиката. Музиката не нахлуваше в ушите й, не заплашваше слуха, мисленето, дишането й.
Петер се безпокоеше, че майка му обожава музиката, но
той й прощаваше това, защото тя бе най-красивата жена на
света. В известен смисъл беше добре, че майка му е толкова
наивна. Тя не трябваше да страда. Mузиката отдавна я беше
покорила, а тя даже не го осъзнаваше. Та нали да се страхуваш
от нещо, трябва да го забелязваш. Музиката обаче беше покорила само ума й, не и ушите й, както стана с Петер. Но сърцето
й беше добро и Петер много се надяваше, че то никога няма да
бъде нападнато.
Обаче дълбоко в себе си знаеше, че е въпрос на време.
Никой не е толкова силен, колкото музиката. Когато музиката дойде, нищо не може да се направи. Вече няма тишина,
няма милост, няма покой. Животът престава да бъде такъв, какъвто го знаем.
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Днес Петер беше щастлив. Той се беше наредил на стълбището пред специалното училище, в което искаше да отиде. Видя
гордите учители, казаците, богатите търговци, високопоставените царска чиновници, застанали до изплашените си синове.
Жалко, че баща му не успя да дойде. Но майка му стоеше зад
него и той видя скритите и не дотам скритите погледи, които й
хвърляха мнозина джентълмени. Тя все още беше най-красивата жена на земята, дори и тук, в Санкт Петербург, независимо
че беше в плен на музиката. Но сега Петър не трябва да мисля
за това.
Днес разумът триумфира над сенките на музикалната болест. Докторът я наричаше звънене в ушите. Това не е толкова
често срещано заболяване. Но то причини на Петер много мъка.
Днес е денят на освобождението. Неговото влизане в света на
здравите.
Майката на Петер вече се канеше да си ходи. Каретата щеше
да я върне в провинциалното имение, при болезненото минало, което не биваше да се повтаря в Петербург.
Изведнъж на Петер му стана мъчно за нея. Жалко е да си
затворник на музикалните тревоги. Макар, че имаше шанса да
се промени и да влезе в толкова силно желания свят на мъжете,
Петер се чувстваше странно тъжен. Той не знаеше защо. Нямаше логично обяснение. Изведнъж усети, че е непоносимо да се
отделя от майка си, да я загуби.
"Ще се видим през лятото. Бъди добро момче” — каза майка му и го целуна по челото. Тя се усмихваше, но една сълза от
дясното й око падна на бузата на Петер.
Петер знаеше, че в този момент не бива да изглежда слаб
и се надяваше, че майка му няма да забележи какво прави. За
да приглуши болката, силно щипеше ръката си. Сега може да я
нарани, тя вече не му е нужна за уроците по пиано.
Край на тези безконечни часове, изгубени напразно в стаята
с пианото!
Петер почувства, че ноктите му се впиват дълбоко в кожата.
Не знаеше защо го прави. Може би защото му се плачеше и
защото желаеше да разсее болката в сърцето си, както преди,
когато искаше да отвлече вниманието си от музиката.
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Винаги безуспешно.
Той видя как майка му влиза в каретата и как кочияшът даде
знак на конете да тръгват.
Видя каретата да потегля, знаеше, че точно това бе искал,
но въпреки всичко изпитваше болка.
За миг видя и Дама Пика, седнала върху покрива на каретата, след това конете тръгнаха.
Петер почувства как тялото му политва напред, как се затичва към каретата, как ръцете му се улавят за преградката отзад и я стискат.
Не можеше да позволи майка му да го остави. Тичаше след
каретата, плачеше като малко страхливо момче, вкопчваше се
здраво в задната част на колата и търчеше по черния път все побързо и по-бързо, за да не й позволи да си отиде. Не можеше
да се раздели с най-красивата жена на земята, макар бог да му
беше дал в замяна училището.
В този момент още не знаеше, че е дошъл краят на размяната и че повече няма да види майка си жива. Не знаеше колко
е обичан от нея и какво е изгубил.
Той не преставаше да се държи за каретата и да търчи в
калта по изровения път, докато не изгуби съзнание и отпусна
ръце.
Каретата продължи пътя си и изчезна заедно с майка му в
тъмната гора, където я чакаше Принц Холера.
Месец по-късно момчето плачеше в студената и тъмна спалня, а другите му се смееха, че хлипа в леглото си. Макар всички да обичаха майките си и да знаеха, че майката на Петер е
мъртва, те се подиграваха на ридаещото момче. Тогава Петер
разбра, че повече не иска да бъде тук.
Не мразеше правото и науката, но ако не беше училището,
щеше да бъде при майка си. Би могъл да е при нея, докато умира, да й говори, да й свири на пиано.
Тази възможност беше изгубена завинаги и нищо не можеше да го утеши.
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Докато момчетата спяха, а той лежеше с отворени очи на
своя твърд спартански дюшек, ненадейно чу музиката отново
да звучи.
Лешникотрошачката скочи на прозореца.
Лебедите изплуваха изпод кревата му.
Спящата красавица се събуди.
Ромео и Жулиета отвориха гардероба и излязоха, за да го
утешат.
Тогава момчето още не знаеше, че тези музикални приятели ще го направят световноизвестен. Още не беше чувал нестихващите аплодисменти в Болшой Театър, Ковън Гардън, Ла
Скала и Карнеги Хол.
Но точно в този момент реши, че повече нама да се опитва да спира музиката. Като че ли беше изпълнен с простичкото
щастие на своята рано напуснала го майка.
И даде на музиката да звучи.
Колко крехка бе границата между щастието и нещастието.
Превод от естонски: Пламен Панайотов

Из книгата „По-добро от живота”

МОЯТ ПРИЯТЕЛ ИЛМАР ТАСКА ИЛИ ЕДНА ЛЯТНА НОЩ
В ЕСТОНИЯ
Tова, което ми направи най-силно впечатление в личността на Илмар Таска, e решимостта му всеки път, когато животьт му тръгва в определено русло, рязко да го променя. Илмар
е роден в Сибир, където неговите родители са изселени след
Пламен
окупацията на Естония от СССР. По произход е естонец, но има
Панайотов паспорт на гражданин на Швеция, защото в началото на осемдесетте години емигрира в тази страна. Илмар учи режисура
във ВГИК. Работил е в Талинската филмова студия като сценарист, редактор и режисьор на документални филми, след това
в Стокхолм (в Шведската телевизия, в Nordstjarna и Remote
Control Productions). В годините на перестройката и отделянето
на Естония от СССР той заминава за Холивуд и прави успешна кариера на продуцент. Между 1992 и 1999 Илмар Таска
продуцира три филма: „Отново в СССР“ („Back in the U.S.S.R.“,
1992) на Деран Сарафян, „Свещи в мрака“ („Candles in the
Dark“, 1993) на Максимилиян Шел и „Вън от студа“ („Out of the
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Cold“, 1999) на Александър Буравски. Първият филм визира епохата на перестройката в СССР, а сюжетът на другите два филма се основава върху събития от времето, когато Естония е окупирана от нацистите и от Червената
армия. В тези филми се снимат знаменитости като Роман Полански, Кийт
Карадайн, Мерседес Руел, Ким Хънтър, Максимилиан Шел. През 1987 г.
Илмар Таска заедно с Елем Климов, Сидни Полак и други известни режисьори и продуценти става един от учредителите на Американо-съветската
филмова инициатива (ASFI), която си поставя за задача да подпомогне
културния обмен между САЩ и СССР в областта на киното.
След натрупания опит в САЩ Илмар Таска решава да се заеме с два
нови проекта. Режисира филмите „Тази вечер няма да се спи“ („Täna öösel
me ei maga“, 2004) и „Крилете на страха“ („Hirmu tiivad“, 2008). През периода 2010-2012 поставя няколко пиеси в Талин, Лондон и Лос Анджелис.
През 2011 в Естония излиза неговата книга „По-добро от живота“ („Parem
kui elu“) — сборник със спомени, размисли за киното и разкази . В първата част на сборника Илмар Таска пише за създаването на филма „Отново
в СССР“ , за очарованието на Холивуд и за това, какво се крие зад неговите
кулиси. По своето изящество тази част от текста намомня за „Ballaciner“
на Жан-Мари льо Клезио и за отделни есета от „Портрети и наблюдения“
на Труман Капоти. Във втората част на книгата Илмар включва осем кратки
разказа. Те са написани в стегнат, лаконичен стил и приличат повече на режисьорски скици, отколкото на разкази в традиционния смисъл на думата.
Посветени са главно на магията на кинематографа и музиката.
С Илмар Таска се запознах след премиерата на „Една лятна нощ в Швеция“ в Руския театър в Талиин през април 2012 г. Постановката беше
включена в програмата „Дните на Тарковски в Талин“. Големият руски
режисьор е много уважаван в естонската столица. Точно тук през 1976
се състои единствената в СССР голяма премиера на филма „Огледалото“.
През 1977 г. Тарковски започва работа по следващия си голям проект —
филма „Сталкер“ . За място на снимките режисьорът избира Талин (квартала Ротерман и разрушената електростанция на реката Ягяла Йоа, която
се намира на 25 км от града). През 1978 г. Тарковски работи един сезон
с актьорите от Руския театър в Талин — достатъчно причини, за да бъде
обичан от естонците.
Автор на „Една лятна нощ в Швеция “ („En natt i den svenska sommaren“,
2011) е Ерланд Юзефсон, голямата звезда от филмите на Ингмар Бергман, Ищван Сабо и Андрей Тарковски. Това е радиопиеса, която е паписана по смомените на Юзефсон за съвместната му работа с Тарковски
в„Жертвоприношение“, филм, заснет през лятото на 1985 на о. Готланд.
Именно тогава Тарковски решава, че повече няма да се върне в СССР.
В главата „След „Носталгия“ от книгата си „Запечатаното време“ , посветена на предпоследния му филм, сниман в Италия, режисьорът казва, че
винаги са го поразявали средновековните японски художници, които, достигнали върха на славата си, са отивали на ново място и под друго име са
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създавали нови творби. „Този образ — пише авторът — вълнуваше моето
въображение по силата на това, че самият аз съм напълно неспособен да
променя каквото и да било в логиката на своя живот, в своите човешки и
художествени пристрастия, които като че ли са предопределени от някого
веднъж завинаги.“ (Тарковский А. Архивы, документы, воспоминания. М.:
„Подкова; Эксмо,“ 2002, с. 322-323.)
Адаптацията към едно чуждо културно пространство очевидно е мьчителен и сложен процес. А понякога тя просто е невъзможна. Точно такъв е случаят с естонската режисьорка Лейда Лайус, за чиято съдба Илмар
разказва в книгата си „По-добро от живота“. В центъра на този разказ
Илмар Таска поставя спомените си за премиерата на „Открадната среща“
(„Varastatud kohtumine,“ 1988). Филмът на Лейда Лайус е представен през
1989 на петия пореден фестивал „Жените в киното“ в Лос Анджелис, посветен на Лилиан Гиш, и печели наградата за пълнометражен филм.
В колата, на път за фестивалната зала Илмар предупреждава Лейда
Лайус, че трябва да бъде готова за слово при връчване на наградата, а тя
едва не си гълта цигарата от изненада: „На мене? Тук, в Холивуд?... Невъзможно! “ На въпросите на журналистите Лейда, въпреки смущението си,
все пак успява да отговори, че „Открадната среща“ е филм за човешки
драми, които имат универсално измерение.
Лейда Лайус се утвърждава като майстор в жанра на психологическата
драма с „Върколак“ („Libahunt“, 1968), „Извор в гората“ („Ukuaru“, 1973) и
„Игри за деца на ученическа възраст“ („Naerata ometi“, 1985), но върхът в
нейната кариера е безспорно филмът „Открадната среща“, за който получава далече от родината си една престижна награда. Фимът прави силно
впечатление с острите социални проблеми, които поставя, с операторската работа на Юри Силард, с изпълнението на Мария Кльонска в главната
женска роля и, разбира се, с музиката на големия естонски композитор
Лепо Сумера.
По-нататъшната съдба на Лейда Лайус и на нейния филм обаче е печална. Илмар Таска пише: „Нито аз, нито някой друг успя да продаде филма за
разпространение в Америка. Твърде бавен, на чужд език, със субтитри.“ И
по-нататък: „Лейда достигна една от най-високите точки в живота си и ако
можеше да говори английски, тя щеше в честно състезание да си намери
работа тук. Тя се върна в Талин. Никой от нас не можеше да знае, че след
триумфа на „Откраднатата среща“ това ще си остане последният й филм
и че в Талин ще започне да продава лотарийни билети.“ (Taska, I. Parem kui
elu. Tallinn: „Hea Lugu“, 26-27 lk.). След промените през 1989 Лейда Лайус
изгубва работата си, а изкуството й се оказва никому ненужно. Наистина
много тъжен край.
Не зная какво щеше да се случи с Андрей Тарковски, ако той не си беше
си отишъл от този свят толкова млад. Във всеки случай едно от нещата,
които той най-много ненавижда в киното, е необходимостта да се съобразяваш с пазара. Изкуството е аристократично по своята природа. Жела-
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нието да се получи от един филм максимална финансова изгода, според
Тарковски, е точно толкова пагубно за киното, колкото идеологическия
натиск върху режисьора. Презрителното отношение на Тарковски към
стандартите и делника прави невероятно силно впечатление на Ерланд
Юзефсон.
В „Една лятна нощ в Швеция“ Ерланд разговаря с Руснака, както е
наречен Тарковски, но не знае дали разговарят наистина или всичко се
случва само насън. Ерланд казва на Руснака, че заради него е готов да се
съгласи на всичко, и го пита: „Разбираш ли? Или да извикаме Соня?“ А
Руснака отговаря: „Защо? В съня не са нужни преводачи. Самият сън се
нуждае от преводач.“ Това смесване на сън и реалност, толкова характерно за филмите на руския режисьор, тук е метафора на непреодолимата
преграда между два свята – между северния прагматизъм, която е приел,
подобно на американизма, „че времето е пари“, и художника, дошъл от
Русия, за когото творческата свобода е по-безценна от парите.
В постановката на „Една лятна нощ в Швеция“ в Талин акцентът е
поставен точно върху тази метафора. Чрез прецизния мизансцен, взискателността към актьорката игра и интересните сценични ефекти Илмар
Таска изгражда спектакъл, за който съвсем спокойно може да се каже, че
е майсторски.
В началото мнозина от актьорите смятат, че радиопиесата на Ерланд
Юзефсон не е за сцената и че колкото и да се стараят, публиката ще скучае
и няма да разбере нищо, защото в пиесата собствено и нищо не се случва.
Аз бях на две представления — на премиерата и още веднъж, но не забелязах публиката да скучае. В талинските театри е прието текстът на пиесата, която се играе, да бъде превеждан на английски и може да бъде чут със
слушалки. За спектакъла „Една лятна нощ в Швеция“ вторият език беше
естонски. Направи ми впечатление, че поне половината от зрителите бяха
естонски говорещи. Някои знаеха руски, а други — не.
Аз свързвам успеха на „Една лятна нощ в Швеция “ с обстоятелството,
че Илмар Таска акцентира еднакво силно както върху сблъсъка на двете
култури, така и върху техния синтез (в образа на Ерланд). Не бива да се
пренебрегва също и фактьт, че Илмар е общувал с Тарковски и го познава
отблизко като личност. Заедно с Лейла Александър-Гарет, (преводачката
Соня от „Една лятна нощ в Швеция“) той помага на Тарковски по време
на снимките на „Жертвоприношение“, главно в контактите на режисьора
с екипа от Шведския филмов институт.
Илмар Таска, макар да цени високо творчеството на Тарковски, не е съгласен с категоричното мнение на руския режисьор, че крайният резултат
на комерсиалното кино е само „поточната продукция“, заливаща всеки
ден телевизионните канали и кинотеатрите. Той смята, че щом работиш
в Холивуд, трябва да се съобразяваш с пазара. Ако не го правиш, просто
няма да можеш да снимаш. Тънкостта, според Илмар Таска, е в това, да
режисираш и продуцираш филми, които имат комерсиален успех и съ-
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щевременно са с високи художествени достойнства. Трябва да призная, че
по-рано гледах доста скептично на тази възможност, но след като проучих
внимателно филмите, режисирани и продуцирани от Илмар, се убедих, че
греша.
Да вземем за пример „Крилете на страха“ (2008). В САЩ, в Канада и в
Западна Европа филмът се разпространява под името „Thy Kingdom Come“.
Продава го Fantastic Films International (Los Angeles). „Крилете на страха“ е италиано-испанска продукция. Сниман е в Аржентина. Сценарист е
английският писател Мариано Байно (по произход италианец), оператор
– Хайме Рейносо (испанец), а автор на музиката — Паоло Вивалди (италианец). Във филма се снимат Джулиан Бърлин (САЩ), Брендън Къриър
(САЩ), Мариан Запико (Италия), Олга Шувалова (руска актриса, родена в
Белорусия, гражданка на Италия), Тиа Сиркар (актриса от САЩ, по произход индийка) и др. Способността на Илмар да събира около себе си
режисьори, продуценти, композитори, монтажисти и актьори от най-различни националности ме порази не по-малко силно от умението му лесно
да се адаптира към нови места и ситуации. За Илмар идеята за кино без
граници не е просто убеждение, а конкретна даденост, реализираща се
непосредствено в практиката му на режисьор и продуцент.
„Крилете на страха“ прави много силно впечатление със смелите си визуални решения. Филмът е сниман с ръчна камера, която, за да подчертае
атмосферата на страх и обърност у героите, наднича като воайор от прозорците, крие се зад завесите и между книгите в библиотеката. На места
камерата буквално подскача и сякаш пада с трясък върху пода. Смутът в
душите на героите се подчертава също чрез умелата игра със светлината и
сянката. В началото на филма преобладават ярките цветове от картините
на страдащия от панически атаки Питър, а от средата нататък постепенно
всичко започва да потъва в мрак. Илмар насища първата част на „Крилете
на страха“ с ярко червено и ярко синьо, а във втората част използва монохромни цветове. Струва ми се, че когато режисьорът е снимал първата
част на филма си, той е мислил за „Хотелът „При загиналия алпинист“ на
Григорий Кроманов, един филм, който е изцяло издържан в синьо, черно
и бяло (цветовете на естонския флаг). Впрочем филмът на Кроманов е
сниман в Талинската филмова студия, а Илмар е работил над него като
редактор.
В по-ранния си филм „Тази вечер няма да се спи“ (с участието на
Кармен Кас, Мария Авдюшко и финландкия актьор Петер Францен) Илмар
е не по-малко взискателен към визуалните решения. В тази кинотворба
всеки кадър е построен като че ли с математическа прецизност. „Крилете
на страха“ и „Тази вечер няма да се спи“ са направени според жанровите конвенции на популярното кино (horror movie, thriller), но тези филми
далеч надхвърлят това, което сме свикнали да очакваме от един филм на
ужасите или от един трилър. Жанрът е просто една рамка. Истинският творец винаги може да излезе извън нея.
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из „Промени в растителната покривка на
една територия“ (1979)
Тракл за последно в Будапеща
(по-практично и недотам перифразирано)
с войнишка торба в йодената си десница,
недоспал, овалян в слама,
с чин лейтенант слиза
от стоящия на фабричния коловоз влак
стига до края на пътя,
на един ъгъл свива,
прескача една ограда,
и вече е във фармацевтичната фабрика „Гедеон Рихтер“
отминава складовете, криещи жизненоважни съставки,
въображението му обсебват чакащите за преработка прахове,
екстракти, мазила,
ала не остава равнодушен и към изливащите се нечисти води
незабелязано прекосява през една едноетажна сграда,
в канцелариите план-графиците спечелват одобрението му,
в себе си отдава признание на продуктовия развой
и подчинявайки се на вътрешния глас,
по една желязна стълба се спуска в отделението за алкалоиди
с потръпващи ноздри
известно време снове между блестящите казани, цистерни,
тръби,
после, провождайки една течност по пътя й,
но без да застрашава производството,
се включва в един химичен процес
генерира свободни радикали,
свързва водороден атом,
повлиява благоприятно върху бактериалните ферменти,
участва в генерирането на един газ,
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Роден е през
1943г.,
завършва
филология в университета „Лайош
Кошут” в Дебрецен.
Пребивава неколкократно в САЩ. Превежда от английски и немски. Автор
e на стихосбирките
„Хей” (1972), „Книга на индианците
хопи” (1983), „Прах”
(2000) и др., пише за
деца. Удостояван e
с престижни литературни награди. В
„Септември 1972”
Оравец ретроспективно пресъздава
неизличимия спомен за една голяма
любов, отшумяла
отдавна, но белязала сърцето му с
дълбоки, нелечими
от времето рани.

поспира при едно познато съединение
и отлага кристалите
сетне през една пневматична врата, захласнат и подсвирвайки,
се отправя в опаковъчния цех,
и преспокойно натъпква джобовете си
с предназначения за местна упойка кокаин
от първа необходимост
и без да се намесва повече в нищо,
оставяйки за отплата един екземпляр от
Sebastian im Traum с посвещение,
забързано поема по доброволно избрания курс към I-та световна война

Старата Сайла
на пътя гъски натирват,
в канавката трева сбират,
връз оградата грънци набучват,
от кладенеца вода черпят,
в градината мотика точат,
в кочината свиня гоят,
в обора крава отелват,
в пещта въглища кладат,
в черквата под премитат,
в гробището гроб утъпкват,
в ковачницата желязо накалват,
с жребеца кобила покриват,
в потока мърша хвърлят,
на обущаря опинци заръчват,
у евреина ракия цокат,
от амбулантния сол пазаруват,
при съдията правда дирят,
в дома булка пердашат,
в постелята тютюнец крият,
на двора куче гонят,
на хармана ръж вършеят,
в копата мома въргалят,
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у чифликчията десятък карат,
на сянка боб ядат,
в гащите пръдня изпущат,
и в най-усилна ангария
на село историята се назландисва като гламава

Възкресяване на лесничейството
			
На Х. К. А.
зазорява се,
по дъсчената ограда проблясва роса,
надига се от леглото край жена си,
тихо се облича
и въоръжен с бинокъл, сгъваемо столче,
пушка, патрони,
служебна карта и брадвичка за маркировка,
в светла лятна униформа, през дворната врата излиза
и на обиколка тръгва лесничеят,
скоро се отклонява от утъпкания черен път,
пресича една въздушна просека
и продължава пътя си в гъсталака,
от време на време спира и се оглежда,
наблюдава растежа в дърветата,
наблюдава тлението в себе си,
издирва и разтурва капаните на бракониерите,
но грижливо заобикаля ядливите гъби и лековитите треви,
в живота си понякога съглежда поляна,
изглажда на нея мъха, дето е омачкан,
изправя на нея тревата, дето е полегнала,
но това се случва все по-рядко,
минава през едно прясно сечище
и в съзнанието му избликват думи:
дънер, пън, дръвник, стърготини,
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но ги отпраща
и прави място за имената на няколко млади фиданки,
сетне отминава нататък,
един по един приспива бухалите,
и поред буди глиганите, елените, зайците и косовете,
изтрива съня от очите им
и се завръща в лесничейския дом,
изважда часовника от джоба на жилетката си,
поглежда го, и в присъствието на търговци на дърва, надничари
и събирачи на съчки
открива горския ден

из „Подходящият ден“ (2002)
Петдесет и петата зима
Човек става от леглото, облича се,
донася дърва,
стъква огън,
и протягайки ръце над печката, се топли,
от време на време поглежда през прозореца, към пустошта,
сякаш чака от там някого или нещо,
после неотложно пристъпва към изпълнение на дневните си
задачи,
не подтиква,
но и не бави смъртта.

Пренебрежимият аз
Отвърни се от себе си като от втръснал, стържещ механизъм.
Вдълбочи се в синигерите, черешовото дърво, бялото на светлината,
планинския гребен, полюшването на тревните листа,
пълзенето на сенките върху снега.
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Зимна вечер
Седем часът, чета Фокнър,
вслушан в припукването на огъня, седя до печката,
и току поглеждам часовника.
В осем ще срещна моята любима на гарата в Широк.
Колко успокояващ така е ходът на времето.

Насърчение
Днес лятото проводи вест:
една калинка, презимувала вътре, се пръкна на прозореца.

Разходка в зимна вечер
Грее месечина, камъшът хвърля сянка,
проправям диря, снегът под стъпките ми хрущи,
по брега на скованата река вървя към Сириус.

Родина
Стоя на терасата в лазурния ден,
зимното слънце ме топли,
опрял гръб на стената,
гледам отсрещното гробище.
Когато тръгнах от тук,
не се надявах,
че все пак там ще попадна.

Подходящият ден
Тънък, девствен сняг, като воал,
навалял е през нощта, върху изцапания стар,
не ми дава сърце да го помета,
студът отстъпи, въздухът омекна,
Слънцето не грее,
но е по-светло от вчера,
защото сивата завеса се дръпна нагоре
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и долината пак се провижда,
наблизо и далеч никой,
ни в землището, ни на пътя,
ни крадец на дърва, ни минувач,
светът сякаш е опустял,
само около хранилката за птици има известно движение,
два големи синигера упорито бият с клюн
задигнатите слънчогледови семки,
предпазливо отварям и затварям вратата,
не искам да шумя,
любимата ми още спи,
кучетата са добре настроени,
всеки път, щом изляза на двора,
искат да играят с мен,
рутинно върша задълженията си,
снова надлъж и шир,
чувствам се лек и свободен,
в такъв ден искам да умра.

Посещение
Вчерашната нощ, преобразена като птица,
у дома ме навести душата на майка ми,
не я видях с очи от леглото,
но веднага разбрах,
че е тя,
кацна на дворния звънец на телефона под прозореца,
и затрака с клюн по него,
от това той тихичко прозвънна,
както когато, натискайки клавишите,
позовавам някого.
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След зимното слънцестоене
Четвърт час преди свечеряване на дървото пред моя прозорец
каца един кос,
пет-шест минути в захлас реди трели върху клона,
на една линия с главата ми, досами мен,
не се смущава,
че го гледам през стъклото,
после литва по-нататък,
прави това всеки ден,
всеки ден всичко е същото:
ведрината, нотите, мястото, посоката на отлитане, доверието
към мен,
само часът е различен,
започва всеки път малко по-късно и по-късно свършва
с удължаването на дните.

Вест
Днес на хранилката кацна една птица,
но не се храни.
Определителят на птиците я знаеше като копринарка,
но според мен отново бе душата на майка ми.
И сега заради това дойде денем,
за да видя красивата й, пъстра перушина,
с което ми обажда:
добре се чувства оттатък.

Вечер
Щраква резето в кочината на света,
и заблещукват екраните.
Върху планетата – доволно грухтене и слама.
От разлятата помия литват
и по звездите се стаяват врабчетата.
Преведе от унгарски: Мартин Христов
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Части на речта

николай
фенерски

Февруари и март са създадени, за да страдаме. Това са месеците, в които човек може да се побърка от скука и депресия. Сивотата на дните
дотолкова ме смачка, че единственото, което ми остана, бе да напиша
стихотворение на тема колко омерзителни могат да бъдат февруари и
март. И как се надявам все някога да свършат. Изпълнено с надежда стихотворение. Най-напред обаче, като един вид езикова подготовка за стихотворението, реших да направя бегъл преглед на частите на речта, като
се възползвам от всички интенции и инсинуации, които могат да се възпроизведат от тези части, за да убия най-жестоко още няколко минути
от февруари и март. Без подготовка не пише ни един сериозен поет. А напоследък дори несериозните започнаха да си обръщат повече внимание и
да се подготвят граматически и психически за създаването на новия стих.
Защото създаването, творенето и креативността не са прости занимания. Ако бяха прости, сам Бог нямаше да се занимава с тях.
И така, нека погледнем с какво разполагаме като наличен материал.
Десет на брой части, делящи се на две групи – изменяеми и неизменяеми.
Някои от професорите лингвисти докрай са се борили срещу тази бройка,
като са я смятали за изкуствена. Според тях някои от неизменяемите части в никакъв случай не е трябвало да бъдат награждавани със статут на
части. Трябвало е да си останат най-обикновени звуци или да бъдат приобщени към своите по-мощни събратя – наречията. Така или иначе, разликата между изменяемите и неизменяемите е съществена, да не кажа
огромна. На неизменяемите може да се разчита. Те никога не биха издали
приятел - дори да ги мъчат. И при най-страховити заплахи те ще останат
твърди и непроменени. Неизменяемите може и да ви се струват по-несъществени от изменяемите, но уверявам ви, че те са благонадеждни и прями. У тях няма капка лицемерие. Мъжки копелета. Докато изменяемите
само чакат кога да се изменят. Да се преоблекат, фризират и гримират.
Че и перуки си слагат понякога. И тъмни очила. Дебнат. И хоп - изменят се.
Допреди малко в единствено число, а сега вече в множествено. А глаголите и по време се менят. Лукавството им е безгранично.
Но няма никакъв смисъл да подлагаме на обсъждане между вътрешните ми гласове въпроса за броя на частите. Десет са и нито една повече
или по-малко. С малката хитрост да спомена този спорен въпрос успях да
убия още една минута от февруари. Забелязахте ли? Но след този февруари идва март и аз ще трябва да се затвърдя в ролята си на убиец на време.
Рецидивист.
Ако успеем по някакъв начин поне наум да убием февруари и март, ще
разберем, че частите на речта са точно толкова, колкото са нормалните
месеци от годината. Януари са предлозите – неизменяеми, хладни, сгряващи вътрешно кръвта, кратки като януарски дни. Със снега, под снега,
в снега, над снега, за снега, до снега, от снега, между преспите. Април са
междуметията – прелетните птички - чурулик, първите пъпки по дърветата - пук, веселите звуци на децата в парковете – ха-ха, скърцането на
люлките под краката им - скръц. Май са местоименията, макара че и частицата май може да се причисли към този месец. И все пак през май той
и тя вече се гледат по-ведро, то е щастливо, те са весели, ние ще се напием, те ще ни се радват, а кой ще се погрижи всичко да мине без проблеми,
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никой си няма идея. Юни е запазена хронотория за прилагателните. Юни е
червен, многообещаващ, усмихнат, кокетен, разголен. Юни е пълен с всички прилагателни на света. Юли остава за частиците – горещите дни се
изнизват бързо и безпаметно, подобно на частиците в речта ни. Август
е едно голямо наречие за място и време. Септември не може да бъде нищо
друго освен съществително. Тогава се броят пилците, тогава се прави
равносметката от реколтата, тогава започват да падат първите есенни капки дъжд. А какво по-съществително нещо може да има на този свят
от дъжда? Нищо! Октомври са глаголите. След лятото идва време да си
разкажете – отидох там, видях това, целунах онази, летях над облаците
и прочие приказки до сутринта. Глагол до глагола. През ноември идват на
мода съюзите – и, или, ту, ту, хем, хем, макар че, а, защото – и хей така
се изнизва целият в обяснения, защото какво друго да правиш през есента освен да се съюзяваш или разсъюзяваш. И в декември по най-естествен
начин настъпва сезонът на числителните. Все смяташ колко си изкарал
през изминалата година и колко ще са ти нужни през новата, колко ще
изхарчиш по празниците и колко дни ще отделиш за празнуване с близките
си хора. Можеш вместо пари да пресмяташ емоции. Числителните бройни
се използват, когато броиш нещата, а числителните редни се използват,
когато смяташ, че нещо е редно или нередно да се направи. Или че ти си
наред да направиш нещо. В английския език числителните нямат статут
на части. Частиците също. Явно англичаните не обичат да говорят за
пари. И се отнасят с пренебрежение към частиците – тези малки, хубави
думички. Хайде де! Току виж частиците погодили някой номер на англичаните за това отношение... Числителните редни се използват и когато не
си в ред.
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Роден е през
1974г. в гр. Архангелск, Русия. Завършва Славянска
филология във ВТУ
"Св. св. Кирил и Методий".
Превежда от
словашки език.
Автор е на
сборника разкази
"Апокалипсисът е
дело лично" (2009)
и на романа в разкази "Не казвай на
майка си" (2012).
Автор е на
сайта и алманаха
"Резерват
Северозапад". Неговият документален
филм
"Резерват
Северозапад" е в
официалната селекция на София
Филм Фест 2012
и печели наградаОт една малко по-различна гледна точка частите на речта съответ- та на публиката в
стват съвсем точно по своята функционалност и характер на частите Бургас.
на човешкото тяло. Сърцето е съществително, поради това, че е найсъществено за работата на организма. Очите, ушите, кожата, носът,
езикът са прилагателни, понеже чрез тях организмът установява качествата и признаците на заобикалящата го среда. Краката са глаголи, защото най-често те ни откарват до мястото на действието, а и самите
те са твърде действени. Стомашно-чревният тракт може да бъде сравнен с междуметията поради звуковата асоциация. Изпускането на газове от оралния или аналния отвор при хомо сапиенсите са междуметия и
нищо друго не биха могли да бъдат. Черният и белият дроб са съюзите.
Чрез тях организмът ни се съюзява или се разсъюзява с веществата от
околния свят. Предлозите са пръстите на ръцете и краката ни, капачките на коленете ни, лактите и по-основните сгъвки в костната система.
По подобие на предлозите, които са в началото на израза, пръстите са в
началото на крайниците ни. По подобие на предлозите в сгъвките пък се
крият отношенията между съседните синтактични части на човешкото
тяло. Отношението между предмишницата и бицепса например – с или
зад. Местоимението е аналог на мозъка ни, защото там е скрит нашият вътрешен Аз. Наречието отговаря на вестибуларния апарат, който
удостоверява къде и как се намира тялото ни към даден момент – горе,
долу, ребром, гърбом и прочие. Числителните са космите по нашето тяло,
поради това, че също като числителните и космите могат да имат безкрайно множество. И останаха само частиците, на които се падна леко
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неприятната аналогия с ноктите ни. По същия начин те изпълняват служебна, странична за основното действие функция и по същия начин могат да служат за украшение. Доста неточни аналогии, биха възкликнали
възмутено професорите лингвисти, но ако толкова много ми се дървят,
ще им пожелая да преустановят по-сетнешно четене на настоящия научен труд. И да се заемат с написването на философски трактат на тема
“Къде съм аз – къде сте вие”.
Навярно ще се запитате към кои части на речта спадат половите органи. Отговарям веднага най-отговорно – половите органи са отглаголни
съществителни. Тоест съществителни с хибриден характер и глаголно
настроение. У тях се съдържа голяма доза предикативност. Но в същото време са и съществителни, въпреки че това през по-голямата част от
времето не е видно поради причина на наличието на дрехи.
Освен това. Частите на речта съответстват изключително точно
според моите субективни изчисления и преценки на космическите тела от
Слънчевата система.
Частица – Плутон – понеже я наричат планета джудже.
Предлог – Нептун – понякога е най-отдалечена от Слънцето, защото
орбитата на Плутон е ексцентрична. Какви ли не номера погаждат тези
частици понякога. Тц, тц.
Съществително – Слънце – съществува или не съществува Слънцето?
Ето това е и отговорът защо е съществително.
Глагол – Земя – заради живота и мърдането по повърхността на тази
планета. На други планети няма такова мърдане.
Прилагателно – Марс – червен, войнствен, горещ.
Местоимение – Венера – жените са клюкарки, дай им да одумват, за
онази, онзи, пък тя после му каза, че не го иска, а той й отговори, че онова
не било вярно, защото това нещо не било точно така.
Числително – Сатурн – скоростта на вятъра на тази планета може
да достигне 1800 километра в час – големи числа, голямо нещо. За пръстените да не говорим.
Наречие – Меркурий – най-близо е до Слънцето. А слънцето обикновено
е горе - на небето. Ако не е горе, то е отзад. Когато е отзад, то не пече
толкова силно.
Междуметие – Уран – планетата има около 27 спътника, каквото и
да означава това. И нищо не зависи от нея по същия начин както нищо в
синтаксиса не зависи от междуметието.
Съюз – Юпитер – Юпитер е грамаданска планета, диаметърът й е 11
пъти по-голям от земния – никоя друга част на речта не може да навърже
толкова дълго изречение, само съюзите са способни на това. Свалям им
шапка на тези съюзи. Мамка му, приятелю, съюзите са велики!
Затова хубаво се замислете коя от тези планети ще посетите през
почивните дни. На коя част от тялото си ще разчитате най-много. В есктремните ситуации. И през кой месец от годината ще сложите край на
стария начин на живот и ще поставите едно ново начало. Изпълнено с
всички части на речта, но най-вече с глаголи. Много глаголи, по-малко прилагателни и едно две съществителни – за тамазлък. Обичам февруари и
март! О, как ги ненавиждам аз!
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Георги Шейтанов, световен пътешественик и неуловим анархист,
отвратен от Лениновия комунизъм, вдъхновява и спонсорира Гео Милев,
военен инвалид, издател и поет, за списанието “Пламък”, което става и
качествено, и успешно, и неясно ляво. След
атентата в църквата Света Неделя Гео Милев е осъден на затвор и глоба за поемата
“Септември”, след което е убит от хората
на Гешев. Шейтанов неуловимият също се
оставя да бъде хванат и заклан от македонстващи разбойници по поръчка от Военната лига.
Романът „Една и съща нощ” на Христо
Карастоянов разказва за тези две силни и
светли личности, погубени в мрачното време на война на всички срещу всички. Излязла
през 2014 година в „Жанет 45”, книгата беше
отличена с наградата „Дъбът на Пенчо”, а
през декември донесе на автора си и годишната награда за нова българска
проза „Хеликон”.
За „Море” Карастоянов предложи този „Послепис” към „Една и съща
нощ” – своеобразно продължение на романа.

Послепис
Отвъд онази нощ

христо
карастоянов

Из централния полицейски бюлетин за издирване, София,
10 юни 1926 г.

[14 ноември 2014, петък]
Милю Касабов остарял отведнаж.
Държал се цяла година подир изчезването на поета, ходил,
питал, връщал се и пак тръгвал да дири сина си. Три пъти писал
просби до царя, веднаж до Народното събрание и цели пет до
министрите, и чак се изненадал, когато след пълното мълчание
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отвсякъде получил едничкия отговор...
[Да не забравя!... Този отговор пристигнал на осемнайсти
декември хиляда деветстотин двайсет и пета. С изходящ номер
шестстотин и седемдесет царските чиновници отговаряли на
молба, дето им била отправена на двайсет и пети юни. Половин
година е това! И му се отговаряло само, че просбата му била
препратена през ноември в Министерството на вътрешните
работи и народното здраве. За разпореждане! – според както
пишело. Само това! Ебаси държавата!]
[Не че това било отговор, но от другите и толкова нямало.]
През цялата онази година не бил дал и дума да се издума
някой от семейството да тури траур по себе си, дори оженил
най-голямата си дъщеря Евгения за един Жеко Великов, а Пèша
пуснал да иде в Америка, че да се учи в Чикаго в тамошното
национално училище за детски учителки.
„Да сте видяли Георги мъртъв? – питал – Да сте го умили?... Да
сте хвърлили пръст в гроба? Аз не съм!...”
Тъй викал.
И все се въсел на снахата – бил си наумил, че тя нищо не прави
и че не дири Георги както трябва. Хем знаел, че не е така, хем
пак се въсел.
Но на следващата пролет, когато дворът и градината отвъд
живия плет кипнали в предпазливата резеда на съживяването,
той, дето нямал още и петдесет и осем, рухнал. В края на май
съчинил некролог, в който известявал за опелото, дето щяло
да се извърши над незнайния гроб на милия му покойник,
дал го да го да му го напечатат, проводил прислужницата да
купи двайсет хляба, сам спазарил агне за курбана и в неделя,
двайсет и трети, в църквата „Света Богородица” (под чиито
сводове някога старият цар бил прочел манифеста за отваряне
на войната) се отслужило опелото. А избрал двайсет и трети,
защото на един друг двайсет и трети май, точно триста шейсет и
пет дни и триста шейсет и пет нощи по-рано, някой бил зърнал
за последно син му през един прозорец на мрачната сграда до
Лъвовия мост в София.
[... бил се усамотил в един ъгъл на килията и си пишел нещо в
бележника: нали бил обещал да дръпне на другия ден слово за
възхвала на славянската писменост пред арестантите, та може
би затова...]
Повече никой никога не го видял.
Както и да е...
Вечерта преди панихидата отворил тефтер номер петдесет и
две и си записа л със стремителния почерк на книжовен човек:
Броено за 70 некролога за Гео 100 ˉ
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– “– 20 хляба и едно агне 520 ˉ– “ – др. разходи		
180 ˉ
Вс.		
800 ˉ
Вече знаел, че туй ще да са последните пари, които ще похарчи
за поета.
Оставил перодръжката в мастилницата и като вдигнал глава,
видял в стъмнения прозорец не пълното със сили и намерения
лице на тежък търговец, а почернялото лице на мъж пред прага
на старостта...
В мрака отвън се стапял дъхът на розата, която от години се
виела нагоре към прозореца, и на петуниите в лехичката долу
край къщата, и уж нищо не се било променило от някогашните
добри времена на голямото му семейство, но сега в майската
нощ сякаш дебнели чудовища и зли уроди.
[16 ноември 2014, неделя]
В неделя, двайсет и трети май, деветстотин двайсет и шеста
година се падал денят на Светия апостол Симон Зилот – онзи,
на чиято сватба в Кана бил поканен и Иисус, а там вече била и
майка Му. И като се привършило виното на сватбата, Иисусовата
майка Му рекла: „Вино нямат!” Иисус я погледнал опечалено,
защото още не бил дошъл часът Му, но после казал на прислугата
да напълнят с вода делвите, които инак били за миене, и да ги
занесат на стария сват. Старият сват гребнал от водата, а тя вече
била станала на вино, та човекът укорил младоженеца... „Всеки
– казал – слага на сватбарите първо доброто вино и чак като се
понапият им дава от по-долното, а ти си запазил доброто вино
чак досега...” Но те и двамата не знаели, че това е водата, която
Иисус превърнал във вино. И че тъй е турил начало на чудесата
Си... – това Му било първото.
Милю Касабов обаче си мислел нещо друго.
Мислел си, че точно преди година – в деня, в който със сигурност
видяли за последен път поета в дирекцията на полицията – пак
било денят на Симон Зилот, и че тия триста шейсет пет дни и
нощи са достатъчни, за да се предаде.
Рекъл на жена си да слага вече траур, окачил черния креп на
портата и написал онзи некролог с непоправимите думи гроб
и покойник.
Вече не очаквал чудо.
[20 ноември 2014, четвъртък]
Онази година хем била дълга, хем отлетяла като един тъмен
миг.
[22 ноември 2014, събота]
А преди това идвали разни хора и му говорели някак си така
без да си мърдат устните – били като същински чревовещатели.
Поне половин година било това! Като се почнало от юни двайсет
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и пета, та чак до Коледа не секнала тая върволица. Кълняли се,
че син му е жив, кръстели се и описвали къде са го видели. Един
такъв мерзавец дошъл през юли в книжарницата, поозърнал
се нагло и му разправил как на Георги само му били отсекли
ръката – дясната, та да не можел вече да пише – но инак нищо
друго не са му сторили, жив си бил, щели скоро да го пуснат,
а ръката я отсекли сигурно за отмъщение и назидание. Милю
Касабов го изслушал, помълчал и го изпъдил от там. Изпъдил
после и един архитект, който му казал как държал много на син
му, задето той го упътвал старателно в художеството, и който
му рекъл, че сега само минавал през Стара Загора: всъщност
отивал в Сливен, защото уж бил изпратен от тяхната извънредно
тайна организация там, за да облегчели участта на Георги в
тамошния затвор. Трети един – той пък артист – го уверявал, че
и той знаел, че Георги верно е жив и че другарите му нямало да
допуснат да загине. И Милю Касабов все повече помрачнявал,
защото разбирал, че дори и такива личности са се турили в
услуга на Обществената като долни шпиони, провокатори и
изобщо мръсници.
Веднаж Марийка му разправила за Сирака – как обещал да иде
да бъде свидетел на Георги в съда, а не дошъл, и как Марийка
отърчала да му напомни за делото, пък там я посрещнала
Сирачката и й обаснила, че той си бил опъвал платната за
картините, но не в хубавата им къща в София, чак на вилата им
в Драгалевци ги опъвал тия платна. А Милю Касабов й казал:
„Марийке, Марийке... Ти, божем, социалистка си решила да
ставаш, все за другарство и солидарност бълнуваш. То – казал
– това вашето нали от Христа идва, тая солидарност и туй
съпричастие, та да ти припомня, дъще... Защо – казал – като
арестували Пилатовите хора Христа в Гетсимания, арестували
него едничък и никого другиго?! Ей на, Петър дори му бил
порнал на едно нещастно войниче ухото, обаче и Петра не
забрали в кауша. Че е отрязал ухото на войника го пише в
евангелията, но да е арестуван – не пише. Защо така? Защото –
казал – като видяли какво става, всички се разбягали, ей затуй.
А Петър пръв ще да е побегнал. Страхът е голяма работа, дъще,
тъй да знаеш...”
Мария го гледала – цялата пребеляла като стена – а той
помълчал, помълчал, и додал, че тия книги отсетне са писани и
дописвани от същите тия страхливци, и ако не от тях самите, то
от следовниците им. Та като писали, зачерквали и дописвали –
правели го, за да се изкарват герои.
„Тъй е тя – казал. – Ако страхливците един ден надвият, те почват
да пишат историята...”
И махнал с ръка.
[23 ноември 2014, неделя]
Все през онова дъждовно лято на двайсет и пета сам дядо
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Павел, епископ Драговитийски и митрополит Старозагорски,
човек дипломатичен и вещ не само в църковните, но и в
светските дела, заминал за София лично да пита и да разпитва
за Георги. А като се върнал, светиня му пратил да го викнат и му
рекъл, че е бил при генерал Вълков и че на въпроса му за Георги
генералът отвърнал: „Аз разпоредих за него!”
„Какво е разпоредил, ваше високопреосвещенство?! – попитал
сухо Мильо Касабов – Лошо или добро, това не каза ли?...”
Владиката обаче кой знае защо докоснал емайлираното
енголпие върху гърдите си, после въздъхнал и разперил ръце.
„Този човек – казал, – е като локва, господин Касабов. Не знаеш
ни колко е дълбоко – казал, – ни какво се крие там в калта...”
[24 ноември 2014, понеделник]
Милю Касабов се прекръстил и си тръгнал, а после като си
легнал вечерта, сънувал как уж е намерил в стационната
градина бездомно коте. Взел го, защото искал да го занесе на
децата – в съня му те били още малки. Котето обаче било лошо:
дърпало се и се извивало като оранжева светкавица в ръцете му,
дращело го страшно, хапело го и Милю Касабов видял ръцете
си целите в драскотини, от които сълзяла кръв. Дори насън го
боляло, обаче той не пускал котето. Стигнал си уж в къщи и там
Георги веднага посегнал към котето, а той му казал, че котето
е много злобно, че дращи и хапе. „Ако ще се правиш на герой
– казал – не е сега моментът с това коте...” – но Георги го взел
от ръцете му и котето изведнаж се кротнало. Нито одраскало,
нито ухапало детето, а притихнало в прегръдката му и гръмко
замъркало, когато Георги го погалил зад розовото ухо.
Събудил се объркан от предчувствия, които не можел да
разгадае.
Денят си бил същият като предишния. Навън валяло, както
било валяло почти всеки ден през лятото на двайсет и пета и от
стряхата на сайванта капели тежки бисерни капки.
Милю Касабов си помислил, че трябва да измайстори едни
олуци, та да не гние дървенията под керемидите, разпънал
чадъра и отишъл в книжарницата.
[24 ноември 2014, понеделник]
И се случило, че точно този ден от София пристигнал в Стара
Загора Владимир Начев. Автомобилът му – лъскав пакард,
блестящ с черния си лак и с чудовищните електрически фарове
под дъжда на онзи юли – го докарал досами книжарницата и
той влязъл там с фанфаронската си офицерска пелерина. Отвън
останали двама цивилни бабаити с черни сака и нахлупени над
очите шапки – същински карикатури на американски гангстери
– а вътре Начев отложил учтиво фуражката, поздравил и веднага
отсякъл, че ще кара направо.
„Господин Касабов – казал. – Не ща да ви давам напразни
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надежди. За Гео – казал – най-добре повече да не се надявате.
Узнах от сигурни хора, че Гео са го погубили неотговорните
фактори... Не го чакайте и не го търсете.”
Милю Касабов му разправил със свито сърце как дядо владика и
ходил при генерал Вълков и как генералът бил казал на светиня
му, че се е разпоредил за Гео, но че не бил уточнил какво се е
разпоредил. И като му говорел – гледал го право в очите: хем
с надежда, хем готов да потъне в отчаяние. Обаче на Начев
лицето му останало като скала: нищо не помръднало...
Само отвърнал:
„Дано аз да съм се излъгал, господин Касабов...” – и като си
сложил фуражката, козирувал учтиво, врътнал се кръгом и си
излязъл.
А Милю Касабов като останал сам усетил такова безсилие и такъв
ужасяващ гняв, че за първи път през живота си приседнал на
стола зад стъкления тезгях с картичките от Берлин. Никога не го
бил правил в книжарницата си. Сега го направил, додето отвън
ония двамата с черните сака притичали до пакарда, единият
отворил припряно черната врата, другият продължавал да се
озърта, а Владимир Начев подпретнал полите на пелерината и
се тръшнал в автомобила. Пакардът сякаш подскочил, възвил
стръмно и се понесъл надолу към стационната градина, и
тежките му гуми разпаряли със сребърен съсък локвите.
[25 ноември 2014, вторник]
През онова лято – лятото на деветстотин двайсет и пета – се
започнало едно голямо реорганизиране българската полиция.
В София пристигнал от самата Виена Едмунд Хайденфелд,
генерал от жандармерията, да надзирава тая работа. Парите не
се жалели. Тъй на мястото на разхайтената сган от довчерашните
разпасани и мързеливи гащници, жалки едни такива и вечно
излекьосани с вино и манджа, гуреливи и брадясали селяндури,
нахални илитерати, дето носели калпавите си пушки провесени
като тояги под мишниците и дето се влачели насам-натам
като въртоглави с винаги изкривени шапки и пукнати прашни
козирки, само след няколко дъждовни месеца Хайденфелд и
Владимир Начев видели пред себе си
[26 ноември 2014, сряда]
нов строй от бляскави убийци.

Тъй било наистина.
Из централния полицейски бюлетин за издирване, София
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Кина Шейтанова остаряла отведнаж.
Била погребала три деца, била изпратила и мъж си, и все се
държала, но като научила през дъждовната пролет на двайсет и
пета, че са погубили най-милия й, нейния Оджо, според както му
била викала през целия му луд живот на бунтовник, за няколко
часа се превърнала в нещастна съсухрена стара жена.
А нямала още шейсет.
[27 ноември 2014, четвъртък]
В самото начало на ноември деветстотин двайсет и пета година,
горе-долу седмица след като на двайсет и пети октомври
властта вдигнала полицейския час и всеки можел да се движи
свободно през цялото денонощие, в града пристигнал Антон
Страшимиров. Щял да изнесе цели десет сказки в тукашния
Народен университет – сиреч в душния салон на „Съгласие”,
където миришело тежко на подово масло и тютюн. В оная
година Народният университет бил голямата гордост и радост
на града: дори непримиримите един към друг „Тракиец” и
„Тунжа” (именно „Тунжа”, и никакво „Тунджа”, според както се
доказвало върху цели страници, че е единствено правилното
наименование), заравяли томахавките и заставали на едно
и също мнение по един и същ въпрос. Инак голямо воюване
воювали и редакторите на единия пиели в „Казачето”, а другите
– само в „Нова България” и никъде другаде... „Тракиец” на
редактора-стопанин Марангозов ратувал за здрава нация и
силно правителство, а в „Тунжа” стопанинът Павлов и редакторът
Асен Кърджиев май не знаели за какво точно се борят, но все пак
наблягали най-много върху мръсотията по улиците и в реката...
Както и да е...
[28 ноември 2014, петък]
Бил идвал и друг път в Ямбол. През деветстотин и дванайста,
когато настоятелството на читалището доста се двоумило, но
накрая се съгласило да му организира сказка и да му плати
част от прихода. По онова време в Ямбол даскалувал Иван
Карановски – Антон Страшимиров се запознал с него и не
го харесал: Карановски бил останал в старите представи за
литературата. Дошъл и през двайсет и първа, когато същото
това читалищно настоятелство самò го поканило и на пролет той
изнесъл цели шест лекции в препълнения салон. Пак се видял с
Карановски и пак не го харесал: този човек бил затънал още поназад във времето и му се сторил мухлясал. Но пък интересът
към сказките му се оказал безподобен и читалищните влъхви
вече не се колебали нито миг: поканили го на есен същата
година за втори цикъл, като този път целият приход – по три лева
за гражданите и по два за учениците – да е за него. Тогава им
говорил са самобитното в българския челяден живот, за следите
от богомилството в тогавашния бит, за българката, сравнена
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с жената във Франция, Холандия, Германия, Скандинавия
и Балканските държави, за нещастието да си млад човек в
България, и най-сетне за времената на велики падения според
изповедите на Артюр Рембо, Оскар Уайлд и Пшибишевски...
Та затуй харесвал Ямбол – защото и хората тук го харесвали, а
читалището плащало добре.
[29 ноември 2014, събота]
Сега сказките му щели да бъдат под общата тема „Светая
светих” и щели да са в шест отделни беседи като да речем що
е грях, под сянката на Толстой, садизмът според Пшибишевски,
съвременният брак у Ибсена – все такива неща. Отсетне
в „Тракиец” щяло да пише как сказките му били богати на
висок нравствен патос и национален идеал, а в „Тунжа”
се подчертавало, че беседите на Страшимиров били едно
непринудено общение между именития писател и публиката,
която била следяла размислите му с повишен интерес и давала
вид на доволство от всяка дума: радостно било, че все още не
била изгубена отзивчивостта на хората към етичните проблеми
и прочие...
Тъй щели да пишат двата тукашни вестника, но това щяло да
е после, а тогава, на втори ноември, понеделник, още като
слязъл от обедния влак от София, първата работа на Антон
Страшимиров била да каже на очакващите го на гарата
младежи от университета веднага да го водели при майката на
Шейтанов.
„Искам – настоял глухо, като ги видял как се стъписали – найнапред да я видя тази жена, после ще се оправяме. Няма да се
плашите.”
[30 ноември 2014, неделя]
Побелели от страх и възхищение, момчетата закимали и всички
се качили в конския трамвай. Кондуктор-спирачът шибнал двете
общински кончета и после от гарата, през германския мост,
през големия парк и през другия мост срещу турската баня, от
там нагоре покрай Офицерското събрание – слезли на спирката
на площад „Кобург”, която била между импозантния Безистен
от едната страна и книжарницата на Васил Кръстев от другата,
току пред Популярната банка и големия магазин на „Сингер”.
Прекосили павирания наскоро „Кобург”, където в този ранен
следобед тълпа мъже се били струпали да гледат паркираните
пред магазина за готови обувки „Кармен” на Роберт Мефано
три нови автомобила Опел и където слугата от „Модерен
театър” мацал с натуткалената четка и лепял на колоната за
афиши върху „Багдатския крадец” плакат за друг филм на
Дъглас Феърбанкс – „Робин Худ”. Момчетата се похвалили, че
„Модерен театър” е голяма работа!... Казали, че братя Качулеви
вече са се погрижили за доставянето на коронния филм на Емил

MOPE

Янингс „Последния човек” и че от шестнайсти тоя месец почва
представянето на екзотичния филм „Куклата и Махараджата”.
„Братя Качулеви – викали – са много сериозни хора. Те – викали
– обещаха да сложат електрически глобуси пред читалището, че
сега там е голяма тъмница и някой може да си счупи главата...”
А най-важното било, че най-късно до другата пролет в Ямбол
щели да отворят още един кинотеатър – кооперативен: строежът
на бъдещата „Светлина” вървял усилено и тъй от деветстотин
двайсет и шеста нататък Ямбол щял да има цели две кина!
„Чудо голямо – изсумтял разсеяно Антон Страшимиров. –
Синематографът е умряла работа! Няма и сантим бъдеще в тая
измама!” – и момчетата ужасно се изчервили.
После подминали еврейската баня и се спуснали надолу през
еврейската махала – там се било преместило пооредялото
семейство на Шейтанови след като се изнесли от Каргона. Като
слизали по тамошните стръмни улички и каменни стълбища,
студеното и сребърно ноемврийско слънце – още не докрай
зимно, но вече не и есенно – било точно срещу им и пронизвало
избелелите очи на Антон Страшимиров, и наоколо вече
миришело на пушек. Стигнали до къщата, а там той прекосил
прегърбен двора под оголелите ябълки, после край смокинята
с кадифените клонки и с листа като разперени шепи, после под
асмата и изкачил дървената стълба до втория кат. Посрещнала го
Пенка – едничката сестра в това многобройно семейство от живи
и мъртви братя. Била цялата в черно. Познала го, въздъхнала и
го поканила да влиза. Антон Страшимиров отложил шапката,
пристъпил в стаята, където се стапял дъх на ябълки и камфор,
и видял там една старица: седяла на крайчеца на миндерчето
и понечила да стане, но Антон Страшимиров се привел, сякаш
й се поклонил – прегърнал я, целунал я по изсъхналата буза и
рекъл:
„Майко – рекъл, – ти си родила един голям, голям човек!...
Стъпката му – рекъл, – беше стъпка на мъж...”
Казал така, отдръпнал се леко, вдигнал тежкия си крак на
ветеран и после го думнал с все сила в дъсчения под.
„Ей такъв мъж беше Георги! – отсякъл – Жалко, че не можахме
да го опазим... Убиха го невежите.”
„Да те почерпим нещо, господине – оживила се Кина. – Кафе да
ти свари Пенка... Сладко да желаете?...”
„Сполай ти – отвърнал Антон Страшимиров, – но ще бързам,
че трябва първо да се настанявам в хотела и да не закъснявам
после за читалището. Не обичам – казал – да карам хората да
ме чакат, но аз няколко дена ще съм тук, та пак ще дойда.”
И си излязъл.
Пенка тръгнала да го изпроводи до кривата и стръмна уличка,
където го чакали и се озъртали насам и натам момчетиите от
Народния университет, а докато крачели по калдаръмената
пътека Антон Страшимиров разправил на Пенка как бил разпитал
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насам-натам из София кое как е станало. Казал й, че брат й найвероятно е погубен от македонстващите, но че май това им го е
заръчал лично генерал Вълков. Казал й, че тоя генерал Вълков
приличал на обикновен щабен плъх, но всъщност бил мерзавец
и катил.
„Тоя човек – казал – до обед мрази земеделците и анархистите,
а от обед нататък мрази целия свят.”
И й казал, че другият генерал, Русев, наопаки: той изглеждал
много нахакан, обаче бил въшка безподобна. А всички останали
от правителството били глутница опортюнисти, ренегати и
фарисеи: не били правителство – класическа камарила били.
Там всеки мразел всекиго, но се държали здраво един за
друг...
Пенка го слушала навъсено, не го прекъсвала, но накрая като
му отворила портичката, погледнала го право в очите и казала:
„Не ме гледайте, че нося траур, господин Страшимиров. Траурът
е заради майка – казала. – От мен ако зависеше, за нищо на
света не бих си сложила черно.”
Антон Страшимиров се сепнал и я загледал объркано, а тя
допълнила убедено:
„Да сме видяли Георги мъртъв? – рекла – Да сме го умили?... Да
сме хвърлили пръст в гроба? Аз не съм!...”
Казала тъй и продължавала да го гледа в избелелите очи.
„Просто съм сигурна, че братчето ми е живо!... – въздъхнала –
И не знам кога ще стане – казала, – ама знам, че някой ден ще
се върне... Сега може да е в Турция, – казала, – във Франция
може да е, но ще се върне, знам го. Но на майка не искам да й
скършвам хатъра, та затова съм облечена така...”
Казала така, а Антон Страшимиров видял, че очите й са съвсем
сухи.
Свил рамене и излязъл при момчетата. Видял, че едно от тях
пуши нервно и изхъмкал сухо:
„Тоя занаят да го оставиш, момче младо!” – казал и поел обратно
нагоре по тесните улички и белите стъпала.
[30 ноември 2014, неделя]
Пенка затворила подире му, върнала се горе при майка си и там
старата я попитала кой бил този човек, дето тъй тропал с крак и
дето познавал техния Оджо.
„Ами човек щè – отвърнала Пенка. – Писател. Антон
Страшимиров...”
И Кина възкликнала:
„Ма това Страшимиров ли беше? Боже – казала, – щò е остарял
тоя човек! Не можах – казала – да го позная...”
[1 януари 2015, четвъртък]
А инак животът си течал и никой вече не искал да си спомня за
цялата тази хиляда деветстотин двайсет и пета година.
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Любовта на Лора: ревност по съдържание и смърт по КРИТИКА И
форма
ЕСЕИСТИКА
“Две-три крачки по-далеч Лора се бе полуизвърнала към
нас, докато ние с Яворов говорехме”, спомня си писателят
Константин Константинов. “Аз я знаех и по-рано и винаги
се бях възхищавал от тая странна красота, в която всичко
противоречеше на обикновеното понятие за красота: и във
физиономия, и във фигура, и във вървеж тя нямаше нищо
правилно, уравновесено, отмерено. Но сякаш тъкмо това
лице, малко несиметрично, с тоя поглед под широката шапка,
замъглен от мека тъга, тая висока, леко наклонена напред и
встрани снага, винаги облечена в широка и дълга дреха, която
се спускаше с гънки като античните хитони, тая мъжка походка с
големи крачки – всичко това действуваше с някакво непобедимо
очарование.”
С непобедимо очарование Лорината осанка на велика и
всеотдадена на тираничната си любов жена се мярка и до
днес в разжарените ни или копнежни въображения, тревожи
застоялостта на живота, дописва болезнената митология на
ревността.
През лятото на 1910 година Лора се отправя от Лондон
към Париж, обладана от устремна решителност най-сетне да
си “присвои” Яворов: щом всичко в дотогавашния й живот
наподобява заговор срещу желанията и мечтите й, то тя ще
сбъдне на всяка цена порива си да се врече в любов на поета.
Намира го на обичайното му тогава място – гроба на любимата
Мина – и му открива сърцето си. Но признанието й сякаш не го
досяга, така вгълбен е в скръбта си. “Отвърнах й – признава покъсно Яворов – че ценя тези нейни чувства, обаче трябваше да
бъда искрен и да й кажа, че не мога да се отзова. Моят отговор
я засегна болезнено. Тя сприхаво кипна и демонстративно ме
остави, без да проговори. Видях, че честолюбието й бе силно
засегнато…”
Но “нищо правилно, уравновесено и отмерено” няма в
любовта, с която Лора прииждащо и бурно ще залива Яворов,
ураганно ще го спохожда и завихря с писма, посещения,
неправдоподобни жестове, додето го смили и смири, додето го
победи с “непобедимото си очарование” и го убие с ревността
си, убивайки себе си. В обясненията на Яворов до апелативния
съд през 1913 година, вече полусляп и полуотвъден, поетът ще
назове Лорината любов “едно много сложно и тъмно чувство,
което неминуемо води към смъртта”. И ще добави: “Нейната
ревност бе велика, както бе велика и нейната любов”.

Но още сме в 1910 и в стъписването пред упоритостта, с която
Лора се “хвърля в любовната битка”, пред заслеплението, с което

мирела
иванова
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Започва да печата в сп. “Родна
реч”. През 1985 дебютира със стихосбирката “Каменни
криле”. Автор на
осем поетичните
книги, сред които
“Самотна
игра”,
“Шепоти”, “Памет
за подробности”,
“Разглобяване на
играчките”, “Еклектики”,
антологията “Любовите
ни”, сборниците с
разкази “Бавно” и
“Всички разкази са
за теб” и публицистичния сборник с
текстове и коментари от ДВ “Дума
по дума”.
Мирела Иванова е носител на наградите за поезия
на в. “Труд”, СБП и
Сдружение на българските писатели, на Наградата
за модерна поезия
от Източна и Югоизточна
Европа
“Херман Ленц” и
националната награда за съвременна българска литература “Христо Г.
Данов”.
Стихотворенията й са превеждани на почти всички
европейски езици,
има издадени поетични книги в Германия и Турция.
Живее и работи
в София като главен уредник в къща
музей “Иван Вазов”.

прегазва откази, честолюбие, гордост, обществени порядки,
отчаяния, прегазва самата себе си. “Толкова повече те мразя,
колкото по-жадно чакам любовта ти, защото все по-малко
вярвам, че ти си способен на нея…”, пише тя на поета, а друг
път в друго писмо “Ако бих искала да съм при тебе, то е защото
ми трябваш и ми стигаш. Ако съм готова да се откажа от целия
свят, от всички погледи, то е само защото те не ми трябват, не
ме интересуват.” След четири месеца Лора отново е в Париж
и отново неуспехът не я разколебава, “странно мълчаливият
Яворов” и отсъствието му от гарата, когато тя си заминава
удвояват куража й да го убеди в насъщността и незаменимостта
на своята непомерна обич.
През пролетта на 1911 “завоевателната страст” на Лора не
притихва, но Яворов е твърде посветен на първата си пиеса
“В полите на Витоша”, която усилено се репетира на сцената
на Народния театър. Вероятно и поради това душата му е
завладяна от неотгонимата скръб по Мина, от мрачни страхове
и предчувствия, и всички те съграждат бронята, която все още го
пази от прииждащата любовна стихия. Но денят на премиерата
я отприщва, събаря всички бентове: Лора е там и му хвърля
цветя, и после го следи до късно в Градското казино, и после е
неотделимо до него през целия септември, дори му подарява
златен пръстен с голямо ръкописно Я и три опала в трите му
края. Есента на 1911 е златното време за надеждите на Лора и
колебанията на Яворов.
При все че привидно поетът е вече нейн, “наличен”,
публично прогласен “скъп приятел”, той си остава заключеник
на самия себе си, “затворен сандък”, какъвто го познават и
назовават още от детството му близките, любовен скъперник
спрямо Лора, откликващ сдържано и предпазливо, наполовина
само съучастник в бленуваното от нея щастие. Но тя е жена и
притежава твърде много оръжия, с които да завладее Яворов,
само че наранена и уязвима жена, и затова избира найнеподходящото: бягството, бягство, с което струва й се ще го
накаже, ще го принуди да оцени любовта й, ще го нарани с
отсъствието си, ще даде време и на собствения си неспокоен
дух, и на неговата сдържаност зад “ледената стена”. И поема към
Париж, като му пише в последното си писмо от София: “Моето
заминаване ми струва големи усилия. И те са последните, които
съм способна да направя, за да те накарам да ме обичаш.”
Париж удвоява ранимостта и болезнените пристъпи на
съмнения у Лора, измъчва я със спомени, които не са на страната
на нейната любов, предизвиква прииждането на ревността от
вече мъртвото, но възпято момиче „с две хубави очи и душа на
дете“, от живите, въобразени или прекосили живота на Яворов
жени, събужда въображението за бъдещи или настоящи –
все пак той е сам в София – изневери, поражда безсънната й
епистоларна вреченост към поета: “Ти ми казваш: “Искаш да
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ме целунеш? Целуни ме. Искаш да си отидеш? Вратата е отворена. Искаш
да останеш? Остани, особено не ми пречиш… Но каквото и да направиш,
мене ми е все едно, безкрайно все едно…” – Ето те тебе от начало до
край в нашата история.” Терзае се, разязвеното й въображение се носи из
мнителности, догадки, укори, упреци, които тя, обзета, обсебена, обручена
с неудовлетвореността, пише и праща, пише и праща в стотици писма и
картички “Где си ти, защо не те чувствам?”, “Ти не даде нищо от душата
си!”, “Аз съм цяла отчаяние и злоба”, “Ако ти ме обичаш повече, аз бих
била много щастлива”, “Аз ти благодаря за твоята любов – такава, каквато
е. Мразя те винаги, когато казваш, че ме обичаш!”
Все пак през септември 1912, преди да тръгне за фронта и за Македония,
Яворов се венчава за Лора. Сетне, додето поетът се сражава с четата си,
всред трещящ барут и опасности, в подстъпите на всекидневната смъртна
заплаха, той изглежда смирен, дори съучастващ в любовта, но дали като
Лора се уповава в бъдещото семейно щастие? Едва ли.
“Имало е нещо нездраво още в самата основа на тоя брак между
най-големия български поет и най-хубавата жена на висшето българско
общество. Любовта им е била, няма съмнение, само суетност. Те и двамата
са живели през цялото време под погледа на публиката като на сцена и е
трябвало да играят, да представят силни чувства, каквито вероятно не са
имали, и най-после да извършат оня трагичен жест, който са мислили, че им
приляга като на изключителни същества”, безмилостно и отдалеч твърди
Атанас Далчев в своите “Фрагменти”, но в общия, кратък семеен живот
на Лора и Яворов ври и кипи от същинска съдбовност и силни чувства, от
полюсно привличане-отблъскване, от извънмерна ревност и неназовима
страст, за която си спомнят мнозина от съвременниците им. “Но колко
любов лъхаше в отношенията им понякога! Страшна, опасна любов. Те не
се свеняха от нас в милувките си. Тая безкрайно голяма любов винаги ме
е плашила. Усещах, че краят ще бъде страшен”, безмилостно и отблизо
изрича Михаил Кремен. И твърди: “Яворов не застреля Лора, но той е
виновен за нейното самоубийство. Той и нейната прекалена ревнивост.
Той не бе я опознал дълбоко. Не е вярвал в мъките й на ревнивост. Със
студенината си той й е отмъщавал за тая безпричинна ревнивост. Тя му бе
дотегнала с тия нервни избухвания. Едва след смъртта й той я прецени и
тя бе станала за него истинска светица.”
Да, няма нищо “правилно, уравновесено, отмерено” в “тоя брак между
най-големия български поет и най-хубавата жена на висшето българско
общество”, “винаги облечена в широка и дълга дреха, която се спускаше
с гънки като античните хитони”, сътворила с един изстрел в сърцето си
най-голямата античната българска трагедия. Никога, нито за миг не се
усъмних, че Тя се е самоубила. Не поради огромните отрязъци време,
които ме “отстраняваха” от кънтежа на изстрелите, разнасянето на
версиите, попълзновенията на съмненията и съсъка на клеветите. Вече сто
и две години оттогава. Не и поради някакъв криворазбран съдбовен дълг
да оневиня Поета. Не.
Поради едничката причина, че всички Лорини пътища водят натам, към
избора на смъртта. Цялата легенда, разпростряна като непомерно тежък
шлейф подир Лора, всички предопределения, с които е отрупана приживе
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и посмъртно, я правят да изглежда по-възрасна от себе си, а е само на 27,
когато опира револвера в сърцето си.
Казвам предопределения, без да го обвързвам с вменяваната й
фаталност. Лора не е фатална жена, просто не се вписва във времето си,
в семейната си среда, в отредените й социални роли и в очакванията да
изпълни със светски смисъл произхода и образоваността си, да понесе с
лежерна и елегантна изисканост високата си, лека прегърбена фигура и
смуглата си красота по обществената сцена. Само че Лора е обърканата
и уязвима дъщеря на великия, но мъртъв Петко Каравелов и на живата,
но властна Екатерина Каравелова, участта й е разпната между двамата й
родители, но и между двете й деца, обичания първороден, но починал
още като бебе син, и родения след него, но сякаш неприпознат докрай,
недостатъчен да изпълни живота й, непрекъснато мислен, но по силата
на дълга. Лора е нещастна и неразбрана и в не-своя си, натрапен,
“спазарен и дълго удържан” от майка й брак с Дрянков, търси пролуките
на интелектуалното общуване като осияващи неудовлетворителното й
съществуване мигове: кореспонденцията с Петко Тодоров, публикуваните
й под псевдоними импресии, бягствата в европейските мегаполиси,
заръчваните и прочетени книги, странните й и капризни флиртове.
Твърде привлекателна не само поради красотата си, но и поради
това излъчващо се, трептящо и напрегнато неспокойство, Лора
предизвиква въображенията и одумванията на светското общество и
настойчивите ухажвания на мнозина от знаковите мъже на своето време:
от Григор Василев до Елин Пелин. Но тя търси предизвикателство отвъд
женствеността си, личностно тъй да се каже, извънмерна в различността
си фигура, в която да се съсредоточи с цялата си любовна същност. Избира
Яворов като последното си предопределение: няма по-подходящ и понеподходящ от него за мъченичеството и светостта на великата й любов и
великата й ревност.
Посетителите в музея и смъртта на Вазов
Въобразяват си, че знаят всичко за него, че познават книгите и познават живота му, та винаги питат за смъртта на Вазов. Най-често с ехидното
любопитство, че видите ли почти наясно са, подочули туй-онуй, попрочели
тук-там, подосетили се и сами как е умрял, но хайде, кажете и Вие, потвърдете мръсничката тайна, която обгръща смъртта му като прегръдка на
жена. Коя е жената – Евгения Марс, Дора Габе, ученичка, циганка, кабаретна танцьорка?
Вазов умира от инфаркт на 71 годишна възраст, пръска се сърцето му,
побрало всичките български епохи, които е провидил, описал и изстрадал.
Затваря се кръгът от “Тъгите на България” до “Не ще загине”, макар и доста
по-рано поетът да е обзет от страшното си прозрение - ”разгром на своя
свят дочаках” – и дори да го е приел. Обожаван и ненавиждан, средоточие
на народното упование, духовна държава в държавата, Вазов побира във
високата си, изправена и монолитна фигура всевъзможните противоречиви български енергии. Той има толкова невъзможно сгъстен и напрегнат
живот, умножен поне по две от писателския му кръст, не спира да работи,
не спира да обича – и как да издържи сърцето му? Как да понесе народно-
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то признание? Как да понесе погрома подир националните катастрофи? И
едновременно любовта в залеза на дните си? И да ги възпее...
Как, ако не очаквайки смъртта и противопоставяйки й се със стихотворенията си, които пише за нея. “Далеч западно от Лясковец, около бреговете на река Пуста, червено петно е разляно – свещена кръв на български
храбри синове. Там пак е пусто и спокойно и нито една сълза не се смеси с
морето кръв. Там бе страшен бой: сръбското желязо срещаше българските железни гърди, а българското ура заглушаваше трясъка на двадесетте
сръбски батареи… Славни български поете, оплачи и възпей героите, които със своите трупове пустите върхове около река Пуста покриха” пише поручик Б. на Вазов от Бяла Паланка, пише му и поручик К. от Крива паланка:
“Събрани на другарска вечеря, изпращаме нашите сърдечни поздрави на
нашия мил народен певец, който в своите старини намери сили и вдъхновение да преживее с народа си всичките му мъки и страдания, радости и
победи и да възпее с дивни стихове подвизите на българската армия”.
Смъртта на Вазов започва с тези писма, не десетки, стотици на брой,
със съдбовните новини в тях, с описанията на събитията и вменения дълг
да се напише за тях, смъртта на Вазов започва с “голямата война”, както
той нарича първата световна. Със саможертвените надежди на българите,
които са и надежди на Вазовото сърце, да се осъществи и опредмети, макар и окъпано в кръв, копнението по целостта на България, да се събере в
едно разкъсаното тяло на родината. “В 1915 г., в голямата война, написах
пак голям брой стихотворения, вдъхнати от нашите победи и от радостта
за постигнатия народен блян – освобождението на Македония…” споделя
поетът пред проф. Шишманов.
Смъртта на Вазов започва с “голямата война”: към поета прииждат подаръци и молби от бойното поле, телеграми и благодарности от южния
фронт, от серетския фронт, от биваците на полковете, от главната квартира, от полковници и поручици, идат трагически и радостни известия от
старите нови български земи, писма от редакторите на “Военни известия”
и “Мир, от майор Л., началник на “Информац. цензурна секция при Щаба
на действующата армия”: “С всичката почит към “Народния ни поет”, към
когото не мога да питая нищо друго освен искрена и дълбока почит, Ви
съобщавам, че според правилника за военната цензура забранено е да се
печата всичко онова, което би повлияло отрицателно върху военната мощ,
върху духа на народа и армията. Досега цензурата е заличила следните
Ваши стихотворения:
“Въздишка” бр. 5030 на в. “Мир”, “Кога?” бр. 3051 на в. “Мир”, “Мора”
бр. 5032 на в. “Мир”.
Човеколюбивите и възвишени идеи и чувства, които веят в тия Ваши
песни, не могат да не трогнат всекиго, а особено оногози, който изпитва
върху гърба си ужасите. Вестникът се праща с хиляди екземпляри на фронта. Войникът трябва в настоящия момент да има кораво сърце. Това препоръчва и негово величество царят в последната височайше заповед до
армията.” Друг цензор, Р.П., от Одрин, пише до Вазов по съвсем друга причина: “ С най-голямо нетърпение гледам да зърна някое Ваше стихотворение… Още не съм срещнал да възпеете и реката Ч е р н а , която почерни
много български хижи и дворци. Там паднаха плеяда български герои,
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между които е и моят непрежалим син, подпоручик от 21 средногорски
полк П. П., който сложи при същата тая Черна своите кости за величието
на майка България и освобождението на брата-роб. Нашите родителски
сълзи ще бъдат изтрити само когато прочетем Вашето стихотворение за
почервената с алена геройска кръв река Черна…”
Смъртта на Вазов започва с “голямата война”: със свръхнапрегнатите
очаквания, които народът, провъзгласил го за свой поет, има към него: “да
воюва с перото за отечествената кауза, за честта и живота на скъпата ни
родина”, да бъде “пълководец” с песните си, а те да са и извор, от който
“душите на родителите на падналите герои да черпят кураж и утеха”, да
продължи да пише “хубави стихове, верен отзвук на великите събития и
прочувствена апология на доблестните ни войници, в които те намират за
себе си най-скъпата морална наслада” … Вазов, съвсем приживе, се превръща в духовно и институционално средоточие, в сила, опора и памет:
от Дойран, от Охрид, от Добруджа пристигат неправдоподобни вести за
новосъздадени български училища, наречени на негово име, трепетни и
непредставими молби като тази на Г. Д. от 1917 година: “Обиколих редица
книжарници, за да търся Вашия лик, обаче не го намерих. За това ще ви
моля, уважаеми учителю, изпратете ми Вашия портрет, който ще украсява
за бъдеще моята скромна войнишка маса…”
Вазов се отзовава всепредано и горещо, откликва на непомерните и
непосилни народни желания, вероятно защото помни края на едно писмо
от 1916 година, изпратено му от Г.Х.: “Вие не сте обикновен поет; Вие сте
вече плът от плътта на българския народ”.
Ще отида още по-надалеч и ще кажа, че от началото на “голямата война” Вазов се превръща в самата България, всичко лично му е окончателно
отнето, затова и всичките победи и поражения, почернелите от кръв реки,
разранените тела и души, давещото отчаяние от потъпканите надежди
и унизителния Ньойския договор, националните катастрофи се струпват в сърцето на поета. Същото твърди и издателя Александър Паскалев:
“Последните години дядо Вазов се чувстваше въпреки външното си спокойствие и бодрост много сломен и покрусен. Рядко го виждах по-жив и
весел. Даже често се оплакваше от неразположение, но най-вече го бяха
сломили тежките удари на съдбата, еднакво засегнали и България, и него
– нейният син и певец, който пя и плака винаги за нея и с нея. Всякога живо
е у мене впечатлението как съсипана и изпълнена с болки и тъга биваше
неговата душа, как печално се поклащаше неговата беловласа глава през
тежките дни, които преживя народът ни. И когато на няколко пъти след
войните ми изказваше желанието си да види поне издадени и последните
томове от съчиненията си, преди да умре, струваше ми се, че това негово
желание едва си пробива път всред всеподавящата мъка и че примирението и спокойствието, с които той говореше за смъртта си, се раждаха от
тая именно мъка…А тая мъка, ние – деца на друго време – едва ли бяхме в
състояние да я разберем. ”
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„Спомен за Първан Стефанов и Христо Фотев в Созопол”
(И морето не е море, когато Морякът го няма)

Първан непрекъснато си мечтаеше – той и морето да се приемат един друг. За него морето беше недостижим космос, към
който се домогваше през всичките свои възрасти. И все неуспешно! Остана си заземен „селянин с градска професия”, както определяше себе си и
своите връстници. Прозорливото наблюдение на Чавдар Добрев, че и поетиката му е
от край до край изградена в селската фантазност и легендарност – специално на мен ми
обяснява защо Първан не постигна морето.
А направи толкова житейски крачки поне
да го доближи:
…Още като гимназист е на средношколски
летен лагер в дивите тогава „Златни пясъци”.
После – въпреки че има семейство в София –
ПЪРВАН
той стана щатен драматург на театъра във ВаСТЕФАНОВ
рна. А когато смениха директора им – остана
редактор в новооткритото издателство там.
Първа постановка на наша пиеса „Има бог Перун” (посветена на Кирил и Методий) той възложи на театъра в Бургас (режисьори Д. Гюрова и Н. Савов). С тази постановка – и ние и театърът, участвахме в национален преглед. Дълги години пътувахме
за всяка нова постановка на Бургаския театър.
Не пропущахме и лятните смени на море… Но не би!
Този порив обаче изпълни с братско роднинство дружбата
му с много по-младия от нас Христо Фотев. От далеч се виждаше, че когато те двамата са заедно – осмислят нещо съкровено
и никой не смееше да се доближи като трети в разговора им.
А когато Фотев от болестта изгуби говора си – Първан често
го посещаваше и в пълно мълчание прекарваха часовете един
до друг.
○○○
Споменът тук е за отколешно време. Тогава първата ни дъщеря беше много малка и не планирахме летуване. Но Фотев
ни написа писмо, че ни очаква в Созопол и че тази година морето там е невероятно! Бегло споменаваше, че и Иван Пейчев
е вече дошъл.
Тръгнахме все-семейно: ние със щерката и свекърва ми.
Първан искаше той да покаже морето на майка си. Летувахме в частна квартира - стая с три легла – но с дълбок двор и
градина.
Един следобяд Фотев много разстроен дойде при Първан и
двамата се уединиха в дъното на двора. Свекърва ми тичаше
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покрай тях – уж да пази детето, а то да подочуе с каква тревога
е дошъл. Аз съм в стаята – редактирам някаква недовършена
лекция. Свекърва ми се втурва много изплашена:
- Нèкой от ваш`те е ỳмрел!
- Как ỳмрел? Чу ли му името?
- Казва се Иван…
В нашата смяна беше само Иван Пейчев. Изскочих като изстреляна.
- Какво е станало с Иван?
- Тръгна си – съобщава Фотев и чак му се плаче.
- От какво си тръгна?
-Ана (съпругата му) днес дойде и си го прибра в София.
- Ух, да му се не види! Изкарахте ми акъла!
- След малко и аз тръгвам за Бургас – продължи Фотев.
- И оставяш това „невероятно море в Созопол”? – пошегувах
се аз.
Първан се вмъкна да го окуражи:
- И в Бургас има море. Той затова си тръгва – да направи и
Бургаското „невероятно”…
Колкото пъти си припомням тази случка все по-дълбоко осъзнавам колко идентични по емоционалност са били Пейчев и
Фотев. В едно от стихотворенията си Пейчев споделя: „И под
мостовете не текат реки / когато теб те няма”. А тогава и Фотев престана да вижда „невероятното море” в Созопол. Защото
Морякът си тръгна.
Въпреки магийската си сила Фотев не можа да преобрази
Първан в море, както се заканваше. След като морето не го отлепи от земните пътища, Първан с още по-изострен усет тръгна
по земните призовки: от Берлинската стена до лагерите в Камчатка; от „студените улици и здания” на съвременното ни общество… Будуваше от родителската ни вина към тръгналите ни за
чужбина деца…
След като не успя „сам да стане море” – според инициацията, прогласена от Фотев, и „житейското море” не му донесе
отрадата да бъде осъществен.
Убедена съм, че морето щеше да му осмисли много от фантазните упования.
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Бургаската проза през 2014 г.
Наблюденията върху бургаската проза от 2014 г. определено
долавят някои специфики, които е необходимо да бъдат ясно
изречени. На първо място видимо се откроява ориентация на
голяма група бургаски автори към по-популярните жанрове –
фентъзи, фантастика и криминално четиво. Втората специфика
е свързана с промяната на поколенията – по-зрелите автори с
малки изключения преработват стари сюжети, издават сборни
томчета около годишнини, или като Керана Ангелова търсят
нови медийни възможности за доказани свои произведения
– успоредно с третото издание драматизация на „Елада Пиньо
и времето“ от Малко театро – Будапеща, например. Или като
Георги Ингилизов (което не е новост за неговото творчество) се
ориентират към сценарното писане (литературната основа за
документалния филм „Знаеш ли, бедни ми рибарю…“). По-младите търсят изход от регионалното присъствие или в жанрово
отношение (Антон Фотев във фентъзи жанра, Янчо Чолаков и
Петър Станчев във фантастиката, Милен Иванов в пиратския
приключенски роман, Стоян Дамянов и Елка Стоянова в премислени като цялост сборници с разкази и кратка проза и т.н.),
или чрез публикуване в небургаски издателства – например Антон Фотев чрез MBG
BOOK. За интереса към втория
подход пример е и доайенът на бургаската проза Атанас
Радойнов, който публикува
двете си последни книги в доказаното като национално издателство „Фабер“ . Усещането за някакъв праг допълва и
една антология на бургаската
проза в два тома (ЛибраСкорп,
2013-2014), съставена от Иван
Сухиванов и Росен Друмев. Тя
сякаш сумира, фокусира, създава образ на едно достигнато
равнище. Поставя го в историческата му перспектива и отвъд очертания информативен
обем набелязва потенциални
вектори за бъдещи очаквания.
В този контекст трябва да се от- Култура, история, поезия.
бележи и издаването на лите- Надежда Драгова и Първан
ратурното списание „Море“, ко- Стефанов в българската кулето прави преки връзки между тура и наука. Сборник с излокално и национално литера- следвания
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турно творчество и задава едно оздравяващо равнище за литературно съизмерване. За да се доизградят в пълния им професионален профил литературните практики в град Бургас, струва
ми се, са необходими още няколко хода – на първо място бургаските издателства би трябвало да засилят своята редакторска и рекламно-представяща дейност. На второ – трябва да се
„отгледа“ една независима литературно-критическа група автори – потенциал за това в Бургас има (в университетското пространство това е видно с невъоръжено око). Обособяването на
подобна група ще преодолее необходимостта самите автори да
пишат критика за свои колеги, което при българските нрави ви-

наги събужда подозрения и нездрави, в смисъл не толкова насочени
към естетически въпроси, дискусии. Що се отнася до редактирането
и представянето на бургаската литературна продукция и включването й в националния литературен живот въпреки направеното (хубави
електронни страници на отделни издателства – „Либра Скорп“, „Дружество Български писател Бургас“, направен от Стела Про) важен инструмент в тези процеси би могла да бъде помощта , която община
Бургас видимо открояващо се оказва на авторите, изданията, а така
и на издателствата. В изискванията за подпомагане ясно трябва да се
включат двата критерия – редакторска отговорност и ангажимент за
популяризиране на издадената творба (освен спазването на Закона
за авторските и сродни права - спазване на Закона за депозита, осигурени критически оценки, осигурено разпространение, осигурени
премиери не само в Бургас и т.н.).
След тези уводни бележки, които се отнасят по скоро до професионалната среда на дейност и засягат не само прозата, макар да
произтичат от наблюдения върху нея, нека проследим самата продукция от 2014 г. Най-адекватна за подобни наблюдения ми се струва
жанровата оптика поради силните й и ясни очертания в практиките
на литературната година - много силно присъствие на т. нар. „масови
жанрове“, или както е прието да се казва днес „жанрово писане“ –
цели осем заглавия, ако в тях включим и „еротичния роман“ „Полет
до седмото небе“ (Фабер, 2014) на Атанас Радойнов; кратка проза
– сборници с разкази, есета, притчи и „постинги“ – пет заглавия; документалистиката се свежда до три книги и литературната основа на
един филм, като в сборника на Милчо Касъров „Говорещият с делфини“ (Димант, 2014) има и мемоарна проза.

От документалистиката към художеството

Книгата на Милчо Касъров „Кратък речник на бургаския жаргон.
Речник на странджанския диалект“ (Димант, 2014) е дело практически ориентирано – да се запазят езикови съдържания от отминаващото време. Едно наистина родолюбиво занимание – да запазиш езика
и то онази част от него, която най-бързо се променя или като диалект
остава в миналото. Т.е. самото желание да бъде извършено това дело,
е достойно за поддръжка. Но изпълнението е нещо съвсем друго. Особено в професионално отношение - за разлика от методологията на
лексикографските институции, които освен теренни проучвания пра-
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вят сравнения и резултатите от тези проучвания биват отразяване в не
особено популярни , но трайно отговорни публикации, любителските
начинания, които не са на научна основа, биха могли в бъдеще да
се окажат подвеждащи. Примерно, ако погледнем диалектологичния
речник (Български диалектен атлас на БАН), той ще ни покаже ясните
особености на странджанския говор спрямо други дори близки нему.
Докато в речника на г-н Касъров няма да открием подобни. Примерно, много характерното преминаването в изговор на „д“ в „к“- „пек“
вместо „пет“, преминаването на „д“ в „ж“ – „вежги“ вместо „вежди“;
няма да открием и много силното присъствие на специфична лексика
– примерно в странджанския диалект думата „кой“ означава „щъркел“, или „съсек“, която фонетично подсеща за нещо друго, но означава „хамбар“. Подобни неточности наблюдаваме и в частта с бургаския
жаргон - например думата „имейл“ не е жаргонна дума, тази дума е
чуждица, но е възприета в речника като редова българска дума, също
и думата „геймър“ –т.е. това са официални лексикални единици на
съвременния БКЕ. От друга страна – като бургаска е поместена думата
„густо“, за която пък всеки пловдивчанин би твърдял, че е типично
пловдивски жаргон. Тези дилетантски практики в съставянето на един
речник на локални говори превръщат публикацията в по-скоро ненадежден източник, който все пак може да се разглежда като основа за
други обработващи го практики.
И в книгата на Павел Павлов „Историята на село Горно Ябълково. От траките до наши дни“ (Информа принт и Марам, 2013) мотивът на автора за написването й е същият като при Касъров – опазване
на паметта. Но подходът е съвсем друг – той е подчинен на фолклористкото събиране на изворов материал – текстове на песни, който е
включен в цялостен образ на света, родил и съхранил това песенно
творчество. Че това е съзнат избор на автора, доказва както уводът,
така и своеобразната композиция на книгата. Още в самото начало
Павел Павлов определя, че написаното не е „история“, макар в началото на текста да се забелязва уклон към историческия опит– особено
в обясненията за долмените, но по-сетне в изложението той няколко пъти подчертава – „коя е истинската история на едно нещо – това,
което хората знаят, което предават от уста на уста“, т.е. това, което е
запазено във фолклора, т.е. не безспорните факти, а образите за тях.
В подобен аспект книгата се родее с творчеството на Атанас Радойнов, който обаче съхранява странджанските представи в художествено обработени текстове. Павел Павлов постъпва като документалист
– събира песните и ги свързва чрез някои обяснения за реалии в тях и
за ритуали, в които песните участват. В съответствие с подхода е композирана и книгата – и в този смисъл по-удачно би било поставянето
на частта с родовите дървета в нейния край като приложение, за да
се обособи единно текстово цялостното внушение, което се корени
в следната диалогична ситуация : на въпроса на събирача, който той
отправя към източниците си - „Това, което разказваш, истина ли е?“,
получава отговора „А кажете сега, че и песните лъжат“. Внушението
за образите от народната памет като истина се постига и композици-

189

190

MOPE

онно. Финалната част от основното изложение е епизодът „Лалковата сватба“, т.е.
публичен ритуал, в който се проявява духът на тази преминаваща през различни
исторически изпитания група от хора. Разказът за тях започва със славните времена на миналото, после преминава през османското потисничество (следвайки
традиционната оценъчна схема на българската история, а не разкривайки някакви регионални специфики) и стига до наши дни. На това място логично би могъл
да бъде поставен последният откъс с наименованието „Алмалийски (Алмалий е
турското наименование на селото) сълзи от смях“, който представлява поглед към
същата тази история през фигурите на зевзеците на селото, през хората, които
поддържат ведростта на духа. И като приложение да последват частите с полезна информация – родословни дървета и снимков материал. При подобно прекомпозиране още по-ясно би се очертало основното послание на тази „история“
– внушение не за интерпретация на някаква скрита до днес или малко позната
фактология, а за предаване на духа на нещата, съхранени в поетически фолклорни образи – песните, т.е. чрез художествените представи на обикновения народ
– те не лъжат, защото в тях освен думите, които смътно съхраняват историческите
причини за пораждането на образите, са се запазили душевни и духовни нагласи
на поколения Горно-Ябълковци.
Трета книга с документален характер е нещо като издателски експеримент.
Тя включва в себе си две отделни книги – „Оцелелите дневници“ на Росица Данаилова и „В сърцето на Афродита“ на Румяна Емануилиду (Знаци, 2014), чийто прочит би трябвало да е единен – текстът на Емануилиду съставя контекст за
дневниковите записки на Данаилова. В целостта си обаче двата текста „разказват“
една история – и то вечната – за любовта между една красива, интелигентна и
непокорна актриса и мъжете в нейния живот (особено място е отделено на „бургаския епизод“ – любовта между Росица Данаилова и Иван Кондов). Подредбата
на спомените на самата актриса и на нейни колеги (и на фотографския илюстративен материал) са така разположени, че книгата добива увлекателен, романов
характер чрез композицията, като включва любовната история на актрисата с
Иван Кондов в големия поток на нейната житейска съдба – както в успехите, така
и в „срутванията“ в живота на Росица Данаилова. Като откровено документална
книга има и силно познавателен характер. Но е и много четивна, което е постигнато чрез композицията и разпределянето на материала като обеми и ритъм. В
допълнение тази хубава документална проза има и много хубаво книжно тяло,
издадено с вкус и мяра.
Последното произведение от тази група е един филм и неговата литературна основа. Филмът се казва „Знаеш ли , бедни ми рибарю“ – документален филм
за рибарското селище до Бургас. А литературната му основа е сценарият на Георги
Ингилизов. Творбата и основата впечатляват (изключение е дължината на един
епизод от филма, която обаче е по-скоро свързана с импровизацията по време
на снимки). Онова, което впечатлява, е доброто композиционно разпределяне
на материала (вид мяра) – това са интервюта, които са записани в цялост, след
което са „фрагментирани“ и композирани, а „обличането“ им с друг материал –
снимков и музикален, води до определени внушения – и цялата тази процедура,
подчинена на сценария, е проведена убедително художествено. Когато в края на
филма той „преодолява“ документалния си жанров характер и се доближава до
художествен неореалистичен филм, който завършва с прекрасно заснетите кадри
на параклиса, изграден от хората на рибарското селище, и музикалната подлож-
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ка , и картините и словото внушават в своята симбиоза основната тема на самия
сюжет - как в беззаконието животът е по-силен, той винаги продължава, докато
законите се менят и отменят. И в този смисъл животът е нещото, което много
повече трябва да гледаме и ценим. Това силно послание се внушава по правилата
на филмовото изкуство, но е постигнато благодарение на литературната основа,
която води към него. Иначе в целия филм се разказва сагата на „беззаконието“
около съществуването на селището (и героите често го споменават – „да , ние знаем, че това е незаконно“), но художественото внушение минава отвъд документално-констативното и внушава силата на живота – особено ярко във финалните
кадри – сватбата на Анчето, некролозите и пътя към Бога (параклиса). Т.е. излиза
отвъд конкретиката, която би могла да бъде съдържанието на едно документиращ филм, и се превръща в художествен образ с общочовешки смисъл, но роден
от спецификата на една бургаска реалия. Тъкмо в тази си роля, на художествен
трансформатор, сценарият има възлова роля.
В художествените практики на бургаските белетристи е хубаво да се отбележи тяхното професионализиране от гледна точка и на издателските стратегии.
Пример за това е третото издание на романа на Керана Ангелова „Елада Пиньо и
времето“. В него към основния текст на романа е добавена като послеслов една
част от изследването на Добрина Топалова върху прозата на Керана Ангелова. И
двата текста са публикувани в предходните години, но събрани заедно те създават един нов образ на романа и задават една нова, по-зряла перспектива за прочита. И това издание е добре оформено от художника на ИК „Знаци“. В допълнение към тази стратегия за продължаване живота на една доказана в качествата си
творба трябва да добавим и „постмодерната“ практика за използване на друг тип
медиалност. Става въпрос за театрализацията на „Елада Пиньо и времето“ – и то
тази, която е направена в Унгария (друга една е на БНР), и е доста впечатляваща.
Това е един от съвременните подходи, написаната и напечатана художествена литература да стига до много повече хора, като използва въздействието и на други
художествени медии и така да добива по-широко поле на изява. Определено тези
добри медиални практики (преиздаване с обособяване на контекст, театрализиране, филмиране и т.н.) могат да се видят в бургаския литературен живот днес.

От кратката проза към романа

Най-близо до общото усещане за професионални белетристични практики в
областта на кратката проза през 2014 г. в Бургас оставят книгите на Атанас Радойнов, Елка Стоянова и Стоян Дамянов. Радостното е, че до утвърденото име на първия автор се изправят двама дебютанти. Разликата между книгите на тези трима
автори и на останалите им бургаски колеги е в степента на премисленост относно
целостта и единството на сборниците им.
„Ножница на страданието“ (Фабер, 2014) на Атанас Радойнов, е сборен том,
който носи подзаглавието „Притчи“. Всъщност под заглавието на титулната страница срещаме следното ограничение, различно от това на корицата – „Притчи.
Отломки. Безсъници“. Изисква се смелост да изпишеш това „Безсъници“- след
стихосбирката на поета Пейо Яворов , издадена през 1907 г. под това заглавие,
трябва солидно самочувствие , за да можеш да сложиш същото наименование
като подзаглавие. В случая това самочувствие е подплатено от дългогодишното
творчество на автора. Словесната му подплата обаче е по-силна в жанровия сегмент „Отломки“ – това са „кадри“, това са малки , бързо сменящи перспективата
текстове, това е нещо като филм, в който не виждаш всичко, от време на време
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в черното проблясва някакъв детайл, особено ярък е този за ръцете (с.110-112).
Фрагментите в него събират предходните образи смислово и става видима концепцията и съответстващата й подредба на материала – белотата като символика,
бременната жена като началото на човешкия живот, „Требник“-ът (интересна част
като обозначение, нещо като църковна книга, която „описва“ ритуалите, т.е. как
се правят нещата) смесва белотата и живота – вечната белота на снега, човешката стъпка, т.е следата от човека, усещането за преходност („отломката“ „Музеят
на фараоните“ логично се вписва в мотивната верига, но поради своя колорит
стои някак различна от останалите „кадри“), и финалният текст „Ръцете“, в който
микромотивите се фокусират. И ни показват не само умението на автора да прави
прецизно наблюдение, но и да го оформя в художествен свят, в който няма нужда
всичко да бъде изричано. Подобно умение е едно от големите достойнства на
всеки човек, който се занимава с изкуство - да може да вижда във въображението
си художествения свят, а и художествения продукт, който създава. В сравнение с
книгата на Елка Стоянова, например, в която отделните епизоди са премислено,
логично подредени, при Атанас Радойнов се долавя опитът, усеща се майсторството на дългогодишната художествена практика. Конструктивно тази цялост на
втората част от книгата стои като контрапункт на първата й част, който съдържа
петдесет притчи. Особеността в първата част е тази, че самата Притча, се явява
като алегоричен герой. Тази персонификация засилва диалогичния момент и тъй
за се каже „разиграва“ достигането да характерните за притчата „преки поуки“.
Но като цяло конструктивно „притчовата“, поучителната част бива финализирана
в книжното тяло от „Отломки“ и „Безсъници“, т.е. композиционно читателят бива
поставян в ситуация да си каже: „Да, притчата води към по-пряка поука, но в
целостта на книгата се схваща, че светът не е изграден само от рационалното,
светът се възприема и по други начини, образите му подлежат и на друго обработване“. Така и самата метафора на заглавието „Ножница на страданието“, получава
своето съдържателно изражение – става дума за човешката кожа, за границата,
която удържа, по представите на древните гърци, остротата на човешката същина, но е същевременно и човешкият сетивен форпост в досега с външния свят.
Самата категория „страдание“, тръгваща към модерните разбирания от Шопенхауеровата философия, поражда „безсъници“ отвъд рационалното овладяване на
света, поражда ги в „отломките“ на малотрайния човешки живот спрямо целостта
на „вечния“ за мисълта и сетивата ни свят. В този контекст на прочита ясно се виждат локални колорирания в отделни текстове, но и се схваща, че художественият
свят и неговите послания са изведени умело композиционно, и прецизно словесно в една динамична форма, съзвучна с общочовешките послания на модерната
литература.
„Петъчни истории“ (Либра Скорп, 2014) на Елка Стоянова е най-ведрата
книга от бургаските сборници с кратка проза. Тя впечатлява и с апела, че няма
претенции, текстовете й да бъдат някакви особени, концептуални художествени разкази. Претенцията й сякаш стига дотам, това да са истории, които човек
просто разказва. Сякаш! Защото тези истории са фрагменти от един живот, които
като цяло могат да се обединят около фигурата на една млада работеща жена,
която гледа децата си, общува с колегите си, с родителите си, попада в различни,
по-скоро, ежедневни ситуации. И видяна в подобно единство ведростта на тази
героиня към живота и като начин на говорене, и като поетически тип отношение
(в книжното тяло са вплетени няколко пародии и стихотворения), и като интелект,
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и като познания в една или друга сфера, внушава един цялостен жизнен и жизнелюбив образ на ежедневието, въпреки че текстовете са наречени „петъчни истории“. Наистина, в последната част, „Статуси“, най-много са постингите от петъчни
дни. Очевидно в представата на героинята, която създава целостта на художествения свят на сборника, от трудовата седмица петък е тежкият, граничният ден, и
навярно тъкмо тогава, в края на усилното ежедневие човек има най-много нужда
от добра дума, за да премине към празнично състояние. Подобно осмисляне в
прочита подсказва премислените подбор и подредба на отделните статуси – те не
са хаотични, не са групирани около теми, а са подредени, композирани времево и
в рамките на седмицата , и в рамките на годината – т.е. ясно подсказват, че отвъд
лекотата на ежедневното говорене и писане, което тъкмо поради пораждащите го
причини е хаотично от гледна точка на осмислянето, стои конструктивна логика
на книгата като творба. В добавка на тези качества „Петъчни истории“ притежават
много бургаски колорит и хумор, поднесени естествено в духа на онези малки
разговорки при среща, които в разказаното открояват особеното от ежедневното. Т.е. в разказаната история няма някаква зрима претенция, но онзи, които я
възприема, долавя, че под неангажиращия уж разказ стоят доста познания, доста
опит, доста чувственост, добро умение да използваш думите – в този жанровостилистичен ключ кратката проза на Елка Стоянова е съзвучна с една от тенденциите в съвременната българска млада проза - на неподправения разказ.
И сборникът с разкази на Стоян Дамянов „Мястото. Разкази“ (Фондация
„Шума“, 2014) е премислена и стремяща се към единство книга. В нея пряко се
тръгва от говорене по заявената в заглавието тема, минава се през различни други
места - урбанни, фантастични и т.н., за да се стигне до ироничен завършек, посветен на самото писателство. Самата дума „място“ е подчертана в текста навсякъде
(но подчертани са и други фрази, често житейски клишета?!). Всеки, който познава
днешната българска литература, би трябвало да се сети за един доста интересен
роман от 2005 г. на Димитър Б. Димов „Мястото или сказание за Иракли“, който
обработва също темата за пространството на човешкия рай или ад в днешния ни
ден в България. Тоест достатъчно е да хванеш в ръка книгата (оформлението също
помага), да видиш многото паратекстове в началото й, включително и бележката
на издателя, да се сетиш за романа на Димитър Б. Димов и няма как да не ти е
станало ясно, че този сборник с разкази е концептуална книга. И тъкмо тук се
появява нейният проблем. Или редакторът, или авторът, налагайки концепцията
не гъвкаво, а до крайност, е/са пренапрегнал/и пружината дотолкова, че прочитът
започва да поставя читателя в положение да вижда идеята като претенциозна.
Концепцията е следната – да се пише за човека и природата в контекста на урбанизирането на крайморските територии (става въпрос за едно място, което може
да бъде наречено „рай“, което е отвоювано от (както е написано) прадядовците
на автора, но пък и той в разказите е доста близък до повествователя, така че внушението е за едно истинско, действително място (има и карта на задната корица).
Самата книга е снабдена с изключително много паратекстове – едно мото, едно
посвещение, следва едно обяснение, след това един предговор, а след това на
различни места има обяснения като бележки на автора под линия (вж. с. 33; 62;
63; 88-89 и мн.др.). А когато човек види книга с толкова паратекстове (които са
пряко отражение на авторските замисли), става ясно, че в нея ще заработи някаква идваща отвън концепция, т.е. предумисъл на автора. И в чисто художествено
отношение още първите разкази подсказват, че концептуален е изборът, разкази-
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те да са с неочакван край. Но когато започваш да провеждаш тази концепция, а
не можеш да я овладееш сюжетно, понякога се налага, за да е „неочакван“ краят,
да сложиш едно изречение, което подвежда. Така добрата литература не прави.
Примерно на стр. 65 : „За миг безпокойството се прокрадна и у мен. Водеше го за
ръка съмнението. Помълчахме. После думите и смехът го отнесоха през леко отворения прозорец.“ Като се има предвид, че на финала се оказва, че този женски
род не е за жена, а за една котка, внушението за разговор и смях между нея и него
от горното изречение е некоректно подвеждащо. Това е само един от примерите
за това, как силата на концепцията притиска художествения текст. А самите разказите , които имат значещ брой – 13 (без предговора), предават различни ситуации: сред природата; на археологически разкопки, на жълтите павета в София, в
офиси и т.н., за да стигнат до фантастични пространства – в един момент героят на
разказа „Никакви сълзи“ желае чрез машина на времето да се махне от този страшен урбанизиран свят. Но машината се задейства така, че той вместо в миналото
попада в бъдещето (без да знае за това) – той попада на едни прекрасен плаж,
където всичко е природа, точно такава, както му се искало винаги да бъде, там
има „естествено“ едно прекрасно момиче и т.н. Тоест разказът демонстрира една
убеденост на автора, че човекът в края на краищата ще се върне към разума си
относно природата като негова люлка, като място за живеене и тя ще бъде опазена, защото това опазва самия човек (не случайно в края на разказа героят отново
се връща към емоциите, т.е. към сълзата, която крие). В този смисъл това хуманно
послание съвсем не се нуждае от изискването на всяка цена разказите да са с
неочакван край като жанрова технология. То всъщност концепцията не се удържа
до края и разказът „Ние с Дияна пием кафе“ сменя рязко стилистиката – това е пародиен текст върху така разпространеното днес „проектно“ мислене и действане.
Така че преднамереното изискване, книгата да бъде оригинална, концептуална
на всяка цена, като че ли в известен смисъл й пречи. Докато посланията й са позитивни, тематиката й е актуална, отделни хрумвания са чаровни, претенцията за
концептуалност започва да пробужда у читателя известна дистанцираност спрямо
художествения свят поради видимата му преднамереност.
Близка като тематична перспектива в отделни разкази, но не и като жанрови
техники, е книгата на Милчо Касъров „Говорещият с делфини“ (Димант, 2014).
Тук обаче се наблюдава обичайната практика на сбирането на текттове в едно
цяло без особена формална концепция. Книгата е сборник – определението под
заглавието е „разкази и есета“. Наистина в „Говорещият с делфини“ има разкази,
има спомени, има и есета. Като цяло това са текстове, родени от голям и дълбок
човешки опит. В нея има разкази с всякакъв регистър – фейлетонни, автопоетични,
мемоарни и т.н. (но като цяла смесването им, а не подреждането - дори липсва
съдържание, не спомага за постигане на цялостно внушение). Има разкази, които
сами по себе си впечатляват – като „Неизпратени писма“. Разказ за човек, който изгубвайки любовта, е пропилял живота си, пътувайки по корабите. И накрая,
когато остава вече на сушата, когато идва старостта, нещо много естествено, той
се е превърнал почти неусетно в абсолютно самотен човек. Отваряйки един стар
куфар , за да вземе такъми за риболов, попада на старите писма, които някъде в
миналото са го провокирали да стори или не нещо, което ще се окаже съдбовно
за него. Този разказ е овладян, проведен е с разказваческа мяра и техника и засяга
важен и интересен проблем – не изобщо проблема за самотата, а едно негово
много морско измерение – за хората, които като моряци живеят по корабите, а

MOPE

слизането на сушата без любов и семейство ги отвежда към света на самотата.
Конкретността на тематиката е част от специфичната отдаденост на бургаските
автори – една част от тях се занимава с морето, а друга – със Странджа, с планината. Касъров определено принадлежи към морската линия. В сборника има и
разкази, които са по-шеговити, например „Кино“ – история, която конструктивно
се приближава към разказ с неочакван край, но в един по-скоро хумористичен
ключ. Недостатък е дължината му -–многословен е по отношение на онова, което
трябва каже в края на краищата– тоест проблемен е ритъмът на повествованието –аз-разказвачът се отклонява ненужно с обяснения, не пропуска ирелевантни
за смисъла моменти от разказваното събитие. Интересен разказ е и „Говорещият
с делфини“,който дава името на сборника, макар посланието му да е изведено
твърде пряко –финалът с припомнянето за изяденото делфинско месо. Посланието му като цяло не може да избяга от поуката – че делфините имат висок интелект,
общуват дружелюбно с хората, които са в беда или им помагат и в този смисъл
човешкото отношение към тях не би трябвало да бъде като към някаква стока или
като към неодушевена природа. Като цяло сборникът е бургаски като дух (с реалиите си, с персонажите си), много морски и много човешки. В определени моменти
обаче на автора са убягвали някои наративни техники – като ритъм на повествованието, като жанрови правила – например разказът „Шаро“, в който, след изчерпването на разказваната случка, повествователят разсъждава какъв разказ би
могъл да направи от нея. Подобна конструкция задава параметрите на един вид
поетологична форма (т.е. как се прави разказ, какво го отличава от предаването
на една история и т.н.). но параметрите не са конкретизирани докрай, липсва и
рефлексивен повествователен пласт и в крайна сметка разказът остава жанрово
разколебан, а за читателското съзнание - някак недовършен. Впрочем подобна
авторофлексивност и поетологична посока на мислене и обработка на историите
се наблюдава и в други книга от бургаски автори през 2014 г.
За финал на тази част остана „От глог на глог“ (Либра Скорп, 2014) от Николай
Нанков. Тя е най-далече от формалната посока на моето изложение – движението
от краткост към епическа форма. Но е показателна тъкмо в своята неовладяна
сборност – тематично-съдържателното единство прераства в образно, но затова
пък жанрово и композиционно е фрагментирано по неясни причини. Малката
книжка е жанрово определена от автора си като „дневник“ (популярна е ролята
на тази форма в създаването на романови светове) , в своята три четвърти част е
обаче в стихотворна форма (стихове, епиграми и др.), в частта, посветена на 2014
г., са поместени три, нека ги нарека, разказа. Те са свързани с точно определени
дата на месец май. И трите разказа се занимават с отношенията между човека и
природата. И в трите разказа различни животни стоят в основата на действието.
В първия разказ е едно коте, „улична превъзходна“, което жестокостта на човека
превъзпитава, във втория са змия и птиче, което е излюпило своите малки, и един
човек, които участват в тъй да се каже, кръговрата на природата; а третият е „Градът на котките“ – кратък текст в четири части – при това заглавие е ясно кои са
героите. Самият текст на първата история започва с излизането на героя от църквата и несъгласието му с проповедта на свещеника – за читателското съзнание
това започване задава рамкиране, в чието начало стоят традиционни, в случая
религиозни представи, а срещу тях е разположено естеството на самата природа.
Но малко след това следват епизоди с грозно насилие с „възпитателна цел“ върху
немирната, но невинна животинка. Несъгласието ми с финала на разказа, който е
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вид публицистично отклонение, произтича от наблюдението, че повествователят
не се дистанцира от жестокостта на героя си – посланието се крепи върху безгрижната лекота, с която е описано едно насилие върху животното, и без иронични или каквито и да е дистанции е прехвърлено към политическия живот на българите – всичко това много прилича на махленска разговорка по потник с бутилка
бира в ръката, но не и на художествен разказ. А иначе теми като превъзпитание,
насилие, ежедневни практики и т.н. са особено актуални днес у нас. Особено ако
художествените текстове съумяват да проблематизират темите – в конкретния
наблюдаван случай повествованието отказва да проблематизара жестокостта на
човека към животното, напротив приема я като социален модел. Впрочем това не
е единственото място в текстовете от сборника – в разказа с пепелянката, човекът,
който участва, е с по-особена психика – когато един срещу друг биват изправени
действено двата образа (припознати от литературата като символични): на птицата, което пее, и на пепелянката, която убива с отровата си, а в конкретния случай
се бори с всички сили, за да нахрани своите малки с малките на птичето, човекът помага на пепелянката. Все пак в този текст повествованието пресъздава поособена психика на човешкото присъствие – героят се занимава с отглеждане на
змии. В крайна сметка е възможно да се приеме, че в „Пепелянката“ става въпрос
за проблематизация, а не за модели на идентификация, но в моя прочит поведението на човешкото начало си остава объркващо за читателското възприятие. И
все пак самата обработка на темата „човек-природа“, като една от характерните
за бургаските автори на проза през 2014г. приобщава сборника и към друго едно
измерение, което ще стане по-видимо в последната група творби –особените характери на някои персонажи в бургаските романи от 2014 г.
Като че ли рамката не само на кратката бургаска проза и то не само за 2014 г.
може да бъде видяна в „Антология на бургаската проза в два тома“ със съставители Иван Сухиванов и Росен Друмев (Либра Скорп, 2013). Самата идея за антологичен сборник е важна, защото от една страна сякаш прави срез в днешните
представи за това, що е бургаска проза, от друга - оставя за поколенията не само
характеристиките на среза, но и много информация и примери за времето. Затова отговорността на идеята и спрямо настоящето, и спрямо бъдещето е голяма.
В този смисъл съставителите са избрали подхода на биографичното присъствие,
като не само са събирали и подреждали текстове, а са се стремили да предадат
чрез тях спецификите на съответните автори. Това позволява на читателя да си
„служи“ с антологията и в художествено отношение и в литературно-историческо
и критическо. За всеки човек, който се занимава професионално с литература,
това издание е необходимост. Най-малко ще му позволи да прави сравнителни
наблюдения както в посока развитие на самите автори от антологията, така и като
цялост на бургаската проза с литературата на други региони. Но освен в работен
порядък, антологията е и форма на създаване на образ посредством чужди текстове, не само на родния град, а и на хората, които творят проза в родния град
- това е тъкмо образът на бургаската проза в неговите човешки измерения. И в
дете посоки двамата съставители са се справили много добре. За композиране
са използвали историческата (а не тематична например) линия, за да подредят
авторските присъствия (дори са откривали текстове, които създават литературен
образ на Бургас, като „По вълните на Черно море“ от Иван Вазов, който стои като
нещо предисловие), композиционното начало е и символично поставено в модерността - с фигурата на Антон Страшимиров (изявен модернист от началото
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на ХХ век), а линията достига до най-младия бургаски прозаик, още ученик. Тоест
антологията е широкообхватна, а не субективно-ценностна, но и в същото време
художествено пропусклива , а не всепобираща.

Бургаският роман и жанровото писане

През 2014г., определено може да се твърди, бургаските романисти са изцяло
насочени към тъй–нареченото „жанрово писане“. В жанровите си търсения те са
доста различни – еротичен роман, криминален роман, пиратски (приключенски)
роман, типично фентъзи на битката и Средновековието; фентъзи в два тома, опиращо се в научната фантастика, т.е галактическо фентъзи; научно-фантастичен роман и една книга, която побира в себе си всички тези жанрови видове – „Целият
свят в ръцете“ на Янчо Чолаков. Спецификата на подобно писане е особена – докато еротичният и криминалният романи са наистина с широкообхватна публика
– фентъзито и фантастиката имат обособена читателска група със свои навици и
интереси. И тъй като не принадлежа към последната, погледът ми към тези жанрови конкретизации ще изхожда от общото разбиране за литературност и конструиране на художествен свят, съобразено с най-обобщените жанрови норми.
Но нека започна с най-широката жанрова схема – с еротичния роман.
Атанас Радойнов е нарекъл „еротичен роман“ със заглавие „Полет до седмото
небе“ (Фабер, 2014) текст, който представлява обработка на книгата му от 1993 г.
„Странджански Декамерон“. В моите прочити първенството запазва „Странджански Декамерон“. Този циклизиран сборник притежава изключително автентична
атмосфера, макар и в него част от историите да са подчинени на страндажанския
колорит без да са възникнали в този регион. Самата поетизация в рамкирането
на историите – вятърът, който почуква на вратата, а след отварянето се появява
сякаш от природата нов човек и се присъединява със своите разкази към страндажанско-декамероновската компания, ни потапя сякаш в един естествен, приказен свят, в който социални, обществени или личнодраматични проблеми отсътват.
В романа тази фолклорна естественост е отстъпила място на осезаема обработка,
която би трябвало да превърне света на циклизираните разкази в романов текст и
свят. Необходимо е да се спомене, че това е най-разпространената романова форма в България – романово цяло, изградено на фрагментарен принцип с видима
или невидима рамка. Атанас Радойнов е избрал да придаде действен характер на
видимата рамка, т.е в компанията на постоянните разказвачи да се оформят конфликтни ситуации и съответно действия –т.е. самата основа на рамката се превръща в сюжетостроителна. В основата си сюжетът се свързва с разгръщането на любовни отношения при двамата братя Шейрети и уплътняване на психологията на
героите, които действат в рамката. Подобно динамизиране се постига от похвата,
героите да разказват еротични истории, в които самите участват. Като цяло обаче
тази концепция е проведена неравномерно, някак разнопосочно и неритмично
– още в първия ден една от участничките, която попада случайно на разговорите,
излиза извън приетата норма на рамката - „ние само говорим, ние нищо не вършим“ и започва да иска от единия брат да премине към еротично деяние. Описването на подобно актуално – т.е. разказвано в момента на вършене действие се
различава определено от разказ за отминало събитие. Най-малко в актуалността
не знаеш накъде отиват нещата, докато в отминалото събитие и последствията са
ясни. Но героят запазва духа, на който почива този тип писане, духа на Бокачовия
„Декамерон“. След което обаче, натискът за сюжетиране в рамката става голям,
и ако трябва да издържи докрай цялата тази линия единствено на еротичното го-
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ворене, романовото начало ще бъде поставено под въпрос. И точно тук - някъде
след втория ден в художествения свят на рамката навлиза и еротичното действие
– така и двамата братя откриват своите бъдещи половинки през еротичния контакт, роден от разказани истории. Но подобно конструиране на романовия свят
вече започва да разколебава зададеното начало. Колебанието между бокачовски
и е.-л.-джеймсовски подход минира духа на цялото. Колебанието се подсилва и
от структурната неравномерност. За да обиграе по нов начин рамката, авторът
разгръща света на компанията, която говори – в този свят вече влизат и излизат
много герои, между тях се зараждат отношения , които не винаги биват проследявани и т. н. Накрая героите се събират в един леко сюрреалистичен свят, но той
не може да оправдае всички прекъснати или недоразвити логики на динамиката
в рамката. И при композиционното структурирането на материала, освен самите
дни на седмицата, са въведени още две нива - едното е „ден Божи“, а другото е
„вечерта“. По този начин се появяват и повече смислови натоварености. Споменеш ли „първи ден Божи“, няма как да не се провокира асоциация с книга „Битие“
и дните на сътворението. Така е заявена тази работно седмица на Господ, в която
се създава светът (а в него вечерите създават чрез обикновения човешки разказ
на разказвачите еротичния свят). Дневният план има свой сюжет, макар и малко
хаотичен, а вечерният – сюжетът на рамката, в която се събират разказвачите и
говорят. Но за мое учудване тази схема е прокарана като цяло без един ден – в
сряда няма ни ден Божи, ни вечер. Дали това е съзнателен композиционен ефект
или е дефект, цялостния сюжет не казва. Навярно при интерпретативен натиск
може да се намери някакво обяснение, но подобен тип книги не очакват да бъдат обяснявани –щом читателят се зачете в нея, дори схемите , по които се движат сюжетните ходове, не би трябвало да го спират, за да размисля. Еротичното
начало не е рефлексивно. Затова структурата не би трябвало да озадачава, а да
подпомага разтварянето на читателските сетива в художествения свят на самите
вмъкнати разкази. Да подпомага попадането в света на сладкодумството за еротичното действие. В допълнение и езиковите характеристики на героите са претърпели агресвино модернизиращи промени – при овчаря Динко кехая постоянно
повтарящото се начало на неговите думи „Еба ти…“ преминава мярата и започва
да напомня на онези похвати в съвременната българска литература, свързвани
с уж оварваряването на словото, които са не художествени, а се правят просто
за едната гола концепция. Една тенденция провеждана в новата ни литература
от неуки художествено хора с някакви недоразбрани маркетингови мотивации. И
така стигаме до разковничето – опитът да бъде модернизирана, да бъде направена съзвучна на някакви уж актуални за по-младите читатели тенденции превръща иначе елегантния в своята фолклорна близост „Странджански Декамерон“ в
някакъв по-пазарен продукт – повече и по-пеперливо действие и слово, но, уви,
за сметка на атмосферата, за сметка на колорита, за сметка на лекотата в класическата конструкция. Но дори и в тези по-скоро неовладени стремежи за модернизиране на старото произведение, книгата запазва необвързания с обществените
проблеми жизнен характер на своя художествен свят (въпреки че около фигурата
на кмета се появяват наченки на ненужни критически намеци). Жизненост, която
преминава не през днешната действителност, както е в книгата на Елка Стоянова
например, а през една друга осмислена вече национална, българска, но оцветена
по странджански чувственост. И две думи за самото издание – в края на книгата са
публикувани бележки, които се отнасят към стария сборник, който е по-близо до
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фолклорната обработка. Но след настъпилите промени и заявената претенция за
романовост, оценките на учените са ирелевантни спрямо новия вариант.
След еротиката естествено идва криминалното четиво. Под псевдонима Мери
Апос Стела Апостолова е публикувала обемист криминален роман с детективска
основа „Приятелка на своя убиец“ (СтелаПро, 2014). Че романът е криминален,
няма съмнение, но точно в коя жанрова разновидност – не може леко да се определи – в него има и елементи на адвокатски трилър, и елементи на детективско
дирене и герои детективи, има елементи на мафиотски трилър, има и направо
загадъчни като характер и качества фигури – като тази на главната героиня Елизабет. Това смесване обаче не е полезно за жанровото писане – от една страна то
разколебава вниманието на читателя, а и когато продължи много дълго, започва
да го отблъсква – най-малко защото не си спомня кой какъв беше и къде какво направи. Правило е в детективския роман да има само един детектив и той да има
най-много един помощник. А в „Приятелка на своя убиец“ детективи бол - самата
главна героиня, неотразимата адвокатка, следователка и секс-идол Лизи, следователката Коларова, детективите с прякори Пижо и Пенда, следователят Джемеренски, полицаят Ментата, някои разследващи „костенурки“ (прякори на една
мафиотска групировка). Има и много лоши, т.е. за разследване – Главният, депутатът, координаторът, тарторът, посредникът, убийци на конвейр и т. н. Този недостатък на многотията – страшно много детайли, страшно много герои, страшно
много простанства - толкова огромен обем от свят не привличат читателя – никой
не чете нещо, което не може да обозре, не може да си го представи. Тъкмо за това
романът като епически вид не работи на принципа на пълнежа – той съумява от
този огромен обем от свят да изведе типичното и да го раздвижи в един обозрим
сюжет. В криминалния роман „Приятелка на своя убиец“ проблемът е следният.
Той започва като детективски роман – има тайна и започваме да търсим нейното
разкриване. Но след около 80 – 100 страници се превръща в криминален роман,
защото тайната е разкрита за читателя, знаем кой кой е и какво прави и единствено почваме да следим постъпките на различните герои, които са вплетени , а тези
различни герои са : лошата мафия, която се намира в бургаската съдебна система,
добрата мафия, която е част от бургаската мафиотска система; след това много
добрите служители на съда, следствието и т.н., включително бивши и настоящи,
както и техните корумпирани колеги; в допълнение се появяват и едни персонажи, които са, можем да ги наречем, външни за действието– архитект, майка на
луд момък, родители на главната героиня и т.н, хора, занимаващи се с различни
неща – включително и цигани (дори един от тях с детективски функции), колкото
искате – т. е. един глобален социален свят, но с бургаски колорит, като едно от
главните пространства на сюжета е градчето Звездец (фикционално, не географското). Иначе романът се чете с интерес поне донякъде, независимо от жанровото
смешение. Но интересът не идва от многотията, колорита или проблематиката –
за жалост в това отношение романът е по-скоро констативен – схемите, по които
се движи, са широко познати –добре знаем, че не може да има мафия, без тя да
има подкрепа в най-високите върхове на политическото присъствие, например,
или клишетата за персонажите - супер-мен архитект Миха(и)л с беемвето и супержена адвокат Лизи (Елизает). Тъкмо в перспективата на подобно банализиране
на романовия свят е решена и връзката между Михал и Лиза (другите основни
герои са семейни двойки) – дотолкова е схематизирана и идиеализирана, че не
провокира никакви напрежения или очаквания у читателя. И при това смесване
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и неспазване на жанрови правила, съчетани с констативни подходи и клишете
се появяват места, които започват да звучат неубедително – например двамата
основни герои са в такива емоционални отношения, (като са представени за особено твърди характери), че се заричат да не се погледнат един друг, и горе-долу
след двайсет страници са вече заедно на вечеря. Или тъкмо когато Лиза изпада в
ситуация, в която не би могла да продължи напред без мъжка подкрепа, се появява суперменът Михал (като че ли той се занимава само и единствено с нея) – сама
по себе си такава вълшебност на света е хубава, но всеки разбира, че това е това
е просто идеално оголена схема. А тъкмо схемата трябва да бъде „облечена“ в
психологическа убедителност, за да може читателят да не я вижда като схема, а да
повярва и да се потопи в романовия свят. В моя прочит находките на авторката са
в образите - примерно в образа на корумпирания/некорумпиран полицай Ментата, или в образа на Бабата – един бандит, който се оказва порядъчен човек. Как
те говорят и действат, са за мен големите находки – те провокират читателския
интерес поради своята раздвоеност - как ще постъпят във всяка нова ситуация.
Докато главната героиня Лиза например е предвидима и отклоненията при нея
са неубедителни.
Подобен е подходът на същата авторка, но с друг псевдоним – Мария Байчева
и в друго жанрово поле – фентъзито. Двата тома „Ръка на справедливостта“
и „Тъмната материя“ от „Сага за тази чест на вселената“ ( СтелаПро, 2014)
са толкова тотално, с претенции за галактическа епичност, фентъзи, че прочитът
е като космически полет с объркани орбити – от Елмаза, дук Квинт, Хорите, гоблин Шейтан , звездичката баба Звезда, Маг Холе, дукеса Мея, Мехмед Втори,
селяндурът Камен Каменов, Еднодържец Концентрат, Илюминатите, Партията на
селяните и трудещите се, проницателката Черната вдовица на планетата „Ледени скали“, Антагониста и Протагониста, Блекбери и централния компютър „Мама
Инфо“ при това ту на грешната ни земя, ту на Орион, отдалечен на 7666 парсека
от централната звезда на галактиката, ту из ръкавите на галактиката, ту в Истанбул, ту в звезден куп „Херкулес“, ту в кръчмата или в кооператива и т.н. Навярно
за прочит на подобни текстове се иска или свръхподготовка, или просто да не се
задълбочаваш. Иначе в текста се преплитат какви ли не термини и измислици.
Като необигран в подобен жанр, но иначе съвестен читател, за да добия някаква
представа, която мога да построя с моите знания, трябва да изчислявам, да правя
справки и т.н., за да мога поне да схвана дали логично е построен художественият
свят, в който се движи сюжетът. Това обаче не е достойнство на жанровото писане.
Самите сюжетни амплитуди са от необхватно естество – например във времето
отскоците са от някаква необозрима вечност, та до конкретиката на българското
коопериране на земите след девети септември 1944… Но то така и е обявено в
заглавието – например книга първа от „Сага за тази част от вселената“. Като цяло
двата романа се целят в тъй нареченото епическо фентъзи с елементи на научна
фантастика. Досега у нас, в България, няма успял автор, който да е осъществил
този модел. Най-вече защото авторите се опитват да вмъкнат в света на романа
почти всичко, за което се сетят. Това вмъкване, тази многост е вид болест, която
„затлачва“ съзнанието на четящия. От една страна се изисква той да напредва
бавно и целостта на сюжета да е в съзнанието му. От друга - всички герои се появяват със собствени имена, всички пространства, предмети и т. н. са със собствени имена или наименования, смесващи символно, приказно, терминологично и
какво ли не слово. И читателят започва да се обърква – не разбира коя функция на
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словото да активира в определена ситуация – символна или иронична например,
и не може да обозре, т.е да схване този художествен свят.
И третият най-масов жанров роман – приключенският „Окото на вълка“
(Либра Скорп, 2014) на Милен Иванов (1996) е по-скоро с романова претенция,
отколкото да е добър образец. Той обаче е продукт на поощряването на нови
автори чрез издаване на текстове с романови заявки, но за жалост без романови
качества. Естествено е подобно „завихряне“ да се получи при високия търговски
статут на романа и при заниженото разбиране за художество у нас – но не е отговорно спрямо бъдещия автор или спрямо подлъганите читатели.
Пиратският роман на Милен Иванов е направен пиратски. В него авторът изгражда, по-скоро иска да изгради един приключенски свят. Приключенски свят на
едно младо момче, което е виждало приключения най-вероятно само на кино. И
съответно прехвърля това познание в света, който описва. Затова в неговия пиратския кораб ще видите: легло , мивка – с топла и студена вода, камина, килим с
големи косми, каюти за всеки отделен пасажер и…нещо като „кораба на мечтите“.
Всичко това в началото на 18-ти век?! Очевидно подобни представи идват от неисторични, по-скоро фентъзи филми. Но „романът“ на Иванов има рамка, в която
действието е прецизирано чисто исторически, прецизирано е точно във времето,
прецизирано е с исторически лица. Но за писането е лошо качество, когато много добре знаеш как изглеждат корабите – примерно кое е шхуна, кое е галеон,
но не правиш разлика между Джордж I и Джордж II – като историческо време
(защото, когато царува Джордж Втори – коронован е на 22.10 1727г., пиратството вече е победено, а един от героите в „романа“се явява негов пратеник, вж. с.
81). Самото действие започва на 15.12. 1716 – в „златното“ време на пиратството
(1714 – 1722), а героят Бенджамин се представя като пратеник на човек, който по
това време още не знае, че ще стане крал. Това са грешки спрямо историческата правдивост, които разколебават цялостната конструкция. И читателят започва
да се пита – какъв е този жанр – към фентъзито ли отива, или е приключенски
в определен времеви момент с всичките характеристики на епохата си. Следва
разколебаване по отношение на езика, но и тук вина имат редакторите – не може
редакторът да остави в текста фразата „извадиха подострените си шпаги“ (с. 12).
Подострят се моливи, остри са върховете на шпагите, но …Следват…„раздаде своя
силен рев“(с.12), “Пленниците заточиха в тъмницата“ (с. 35), а на стр. 31 поредността на събитията е впечатляваща: „ Дори не усети болка (подразбира се, че
става дума за героя Джейкъб). Рухна на земята и склопи очи.“ Но два абзаца покъсно „Джейкъб, забелязал ранената си годеница, хукна към нея.“ И така нататък. Да не забравяме и големия сюжет, с големите приключения, където сработва
моделът на многотията – всичко да е вътре : от златни съкровища, през тайните
на рода – кой на кого брат или сестра, т.е. социални истории и тайни (впрочем
част от стилистиката на подобен тип„сензационни“ романи), та до търсенето на
Атлантида по едни „страхотни“ карти. И така нататък. Резултатът - художественият
свят не въвлича читателя в приключението, а го кара постоянно да е нащрек – това
е грешно, това не е така, не се казва така и т.н. Очевидно „освобождаването на
писателя“ у младия автор не е добре акуширано. И се връщаме към прастария
въпрос на човечеството – какво поражда „монструмите“ в света около нас?
Към края на този преглед ни приближават три добри книги в жанровото писане. Едната е научна фантастика, другата „средновековно“ фентъзи, а третата –
сборник с разнопосочни жанрови съставки, при които доминира фантастичното
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начало. Романът „Прокълнатият“ (Пространство форма, 2014) на Петър Станчев
е чиста научна фантастика, направена по формулата на научната фантастика – в
свят с друг тип технологии, съоръжения, машини и т.н. се екстраполира (в смисъл
на следното речниково значение на думата: “Умствена (интелектуална) операция,
с която една закономерност или практически опит се прилага и в съседни области,
които не са обект на пряко наблюдение и проучване за правене на умозаключения) един голям човешки проблем. В някакво далечно бъдеще, когато ние, земляните, сме разработили и Марс като планета, на която се живее, една друга, нека
я наречем цивилизация, тази на уааксите напада земляните, за да ги унищожи.
Земляните обаче живеят в силно автократична атмосфера, т.е. има привилегировани родове, които управляват с твърда ръка и тъкмо те се чувстват най-заплашени, не толкова заради обикновеното население, колкото за своето бъдеще. И
главният герой с името Тернил, без да е от родовете, предлага решение, което
от стратегическа гледна точка за войната е доста важно. Защото по-развитата цивилизация работи с по-съвършена техника и при това отдалече и мощно унищожително, докато по-несъвършените в технологично отношение земляни могат да
приложат т. нар. „партизански модел“ на борба. Което обаче означава и много
жертви от страна на „партизаните“. Тернил предлага това решение, то бива прието и реализирано и благодарение на него земляните все пак се спасяват. (Но за
героя това означава пораждане на двойствено отношение към него от страна на
множеството – с предложението той е „погубил“ много от своите.) След което сюжетът се насочва към други ситуации, в които главният герой, оставил си една възможност за собствено спасение, се понася из космоса, за да спаси много от тези
отделни оцелели тук и там бойци и с тях да създаде една колония, но колония от
свободни хора. Когато в края на краищата тази колония от свободни хора бива нападната от себеподобните, т.е. от войниците на фамилиите, управляващи земята,
става ясно видима екстраполираната тематика – какво значи човек да е свободен,
по какъв начин той помирява у себе си човешкото раздвоение – да бъдеш от една
страна индивидуалност, но от друга - да живееш с хора, така че груповото начало
да е също толкова значимо, колкото и индивидуалното. А това е видимо проблем
и на нашето настояще – до прехода беше ясно: индивидуално за избраните – другите – социалистически колектив, но след началото на прехода започнаха бурни
трансформации. Чисто теоретично говорим повече за индивидуалното (човек сам
носи отговорност за себе си), но онова, което извършваме, е по-скоро групово,
като невидимо поведение, диктувано от колективни норми и традиции. В този
смисъл романът на Петър Станчев притежава типичната романова характеристика да въвлича читателя в света на незавършената проблематика на неговото
живеене и да го изправя по художествен път пред въпроси и възможни решения,
важни за битието му, макар да работи с фантастични светове, герои, технологии.
Но и тук в техническо отношение се наблюдава обзетостта от многотията. Когото
един автора знае много в посока на техниката и теориите и т. н. и вкарва всичкото това познание в повествованието, свръхинформираността, която читателят не
може да сподели, започва да затормозява последния – той се чувства сякаш е на
изпит и то в положение, което не знае определени неща – подобно състояние
потиска и пречи … на самото четене.
Впрочем проблеми с четенето имах и при „Разторг“ (MBG Books, 2014) на
Антон Фотев, но от друго естество. Макар жанрово този роман да е подвластен на
формулата „меч и магия“, а рекламата да ни отпраща към „фентъзи и фолк“, пър-
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вото впечатление бива силно повлияно от началните страници, в които се разгръщат детската психопатия и сцените на бруталност, засрещащи двамата основни
герои на романа – княз Горян Мъката и неговия бъдещ мечоносец Разторг. Тези
първи страници изграждат един художествен свят, който въздейства отвращаващо върху сетивата на читателя. Защо младите българи харесват подобни светове,
не ми е ясно. Може и да има право друг един от бургаските автори - Янчо Чолаков, който отбелязва, че „половината фантастика – (е) извратено полово насилие,
описвано от хора, които избиват комплекси“. Дали е така в българското фентъзи
писане, не мога да твърдя, защото то е младо – развива се в последните десетина
години. Но мога да твърдя, че Антон Фотев умело изгражда художествения свят
(включително и сцените на отблъскващо насилие) в своя роман. Впечатляваща е
и концепцията му, свързана със славянски митологични образи. Авторът не се е
доверил на своята очевидна обща интелигентност, а е проучил славянската митология и нейните специфики.Трудността тук неминуемо произтича от липсата на
цялостна система „славянска митология“ (знаем отделни имена, знаем отделни
ритуали, но цялостна схема на славянска митология, както е например гръцката,
няма) – прим. бог Велес е и Перун, и Чрнобог. Или специфики като следната –
дърво, ударено от гръм, е свещено, а пепелта му дава сила. ( Вж. например сцената с горящия дъб и стихиите стр. 227.) С познание на такива равнища е вплетена
славянската митологична образност в света на романа. И не само е вплетена, а
и е преплетена с други образни системи – тази на дълголетните елфи и тази на
грозните ниски таласъми. В сюжетно отношение основа за това преплитане дават
не само „боевете и битките“, а и фолклорни мотиви – примерно юнашките изпитания от състезателен характер. При това Фотев демонстрира едно доста рядко
умение за българските автори – той може да изобразява действия, свързани с
бой, двубой, битка. Цялата тази жанрово обвързана конструктивна технология е
използвана за следната екстраполация – в един отвратителен, кръвожаден свят
на жестокост и брутална агресивност (представен доста умело сетивно – например „В наказателната колония“ на Франц Кафка епизодът с резците върху тялото
на осъдения не внушава ужаса сетивно – има някаква средновековна дистанция
– мъчението е нещо като „развлечение“, защото в представите на хората от онова време тялото няма значение – важно е да се спаси душата, докато при Фотев
епизодът с резците по кожата е изписан така, че внушава ужаса- мъчението поскоро отблъсква емоционално читателя.) израстват две деца, свързани едно за
друго. Едното е дете, което родителите са направили зло и жестоко – бъдещ княз,
а другото е пленено дете, което е дадено на жестокото дете, за да го направи
свой роб. Интересна интерпретация на двойката „слуга и господар“ или „рицар и
негов мечоносец“. Тези две свързани сили на злото – едната - малкият роб, който
е славянин (всъщност всички са славяни от различни племена – само елфите и таласъмите са друга раса) и другата - неговият господар, са в постоянно напрежение
– робът се опитва да се освободи от господаря, но това не му се отдава вътрешно,
господарят се бори с ненужната му „любов“. Тази образна констелация провокира
у читателя размисли, които обичайно опредляме като философски – подчинението като сила вътре в човека, невъзможността за бягство – кое е онова нещо, което
ни превръща в роби и не ни позволява да стигнем до свободата? Как действа събратът на роба - тиранинът, злото дълбоко в сърцето си същество, създадено като
такова от средата , от родителите си?
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На действено равнище двойката Горян и Разторг попада в редица приключения, за които точно са използвани схемите от фолклора, така както са разтворени
те и в големите средновековни епоси – примерно в „Песен за нибелунгите“ – за
ръката на жена-войн се борят претенденти, различните препятствия и изпитания
са под формата на състезание – победителят взима за жена момата, а губещият
губи живота си и т. н. Подобно използване на архетипни образи, мотиви, сюжетни
ходове е доброто начало на „жанровото писане“. А и елементът на трилър (сетивновъздейственото изобразяване на суровия средновековен свят) е част от правилата на жанра. С вплитането на славянски елементи в схемата обаче Антон Фотев
прави и иновация в българските проекции на жанра.
„Целият свят в ръцете“ (Офир, 2014) на Янчо Чолаков е сборен разножанров
том на един от доказаните български автори на литература с фантастична основа.
По принцип подобен начин на правене на книга – вмъкване между кориците на
текстове, които са разнопосочни в жанрово, в тематично, в стилистично отношение, оставя впечатлението за баберкуване. Сборникът на Чолаков обаче се опитва да концептуализира този вид проява на „вмъкване на всичко“ в едно произведение, тактика така характерна за по-масовата българска литература днес. Защото
макар „Целият свят в ръцете“ да е заглавието на първата повест в сборника, самата
тя започва да внушава на читателя усещането, че книгата, която държи в ръцете
си е „целият свят“ –поне „целият свят“ на този автор. Макар като подзаглавие да
е изписано „Сборник повести и разкази“, определението се разминава с последващата наличност, защото между кориците има : повест, псевдоисторически роман, разказ, „Фрагментарна книга“ с фабули и мисли, притчи, киноповести и един
текст, наречен „Класически порнографски разказ“. А щом в самото съдържание
на сборния том авторът определено подчертава жанровите определения, ясно
става видима идеята му за многожанрова книга (подобно сбиране е като че ли характерно за днешните електронни практики на публикуване най-вече в блоговото
пространство на интернет), и категорично се разминава с традиционния „сборник с повести и разкази“ – така че внушението „Читателю, ти държиш „целия свят
в ръцете“ си“ (дали на Янчо-Чолаковото литературно присъствие, или на литературножанровия диапазон в рода „епос“ и т. н.) има своите премислени основания
За подобно премисляне доказателства дава и подредбата на отделните текстове
в книгата. Дали
подобна
конструктивна идея
е ползотворна за
нея? Вероятно за
по-читателите на
автора – да! Но
за широкото читателство остава
привкуса на някакъв вид открита
демонстрация на
писателските жанрови умения на
автора – т.е. книга
на интелигентен
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автор, който обаче е прескочил мярата в баланса автор – книжна стилистика. А и в
безспорните писателски умения на Чолаков могат да се открият малки пропуски.
Не пиша това, за да се заяждам – при концептуализиране от този тип на сборник проза очакванията за представителност се покачват – няма как да се приложи
традиционната техника на сборуването - балансиране на съдържанието между
няколко изключителни текста и някои по-обичайни. И в съдържателно отношение читателят е изправен пред всеобхватност - като започне прочита с истории
от древен Египет , ще стигне до един сюрреален свят в киноповестите, в които
всички тематично-жанрови линии се събират – историческо минало, фантастика,
настояще се преплитат, т.е.прочитът ще е съпътстван от един вид подчиненост на
концепцията, която обединява текстовете в книгата.
В началото стои знаковата повест „Целият свят в ръцете. Египетска повест“ - разказ за Птоломей XIII (от времето на Цезар и Клеопатра). Но доколкото
това е исторически ясен период от време и авторът го използва като такъв (не
само историческите имена, а и бележките под линия насочват към историческата
адекватност), допуснатите малки грешки разклащат тъкмо жанровото схващане
– например, когато петнайсетгодишният Птоломей казва „Римляните имат извратен вкус. Но са способни да обичат – чел съм го в „Любовни елегии“ ли беше,
къде беше…“ (с.25) възниква въпросът за времевата историческа адекватност –
„Любовни(те) елегии“ ще бъдат написани доста по-късно от момента на говорене
– по това време техният автор Овидий е още само на три-четири години. Или друг
детайл, което е ефектен сам по себе си в четива с интриги, подозрения и дворцови
козни, но не отговаря на историческата правдивост – когато учителят на Птоломей
Микерин си наплюнчва пръста, за да разлисти текстове – какви текстове ще „разлисти“ – по онова време текстовете са на свитъци и се въртят, а не се разлистват.
Разбира се, ефектът е търсен в друга посока –примерно откъм думите на ученика :
„не си плюнчи пръста, защото , ако по пергамента има отрова, може да умреш“, но
от гледна точка на историческата жанровост не е коректен. Като оставим настрана
тези недоглеждания, които би трябвало да са редакторски отстраними, ще трябва
да отбележим за уменията на автора, че концепцията на заглавието е адекватно
защитена в текста на повестта. Тъкмо в тази начална, староегипетската повест
става дума за това, изобщо какво е властта, какво е историята, какво е паметта,
какво е познанието, какво място имат текстовете в цялата тази поредица. С много
добри сюжетни ходове , с добре разработени мотиви (като този за двойника –
Псевдоптоломей, например) е разработен проблемния комплекс.. Така авторът
увлекателно налага проблематиката в първия текст от сборника, който определено има историческа отправна точка. После я разиграва в една псевдоисторическа
реалност – в Испания чрез делата на Дон Тихо Лаутада, след което поглежда отделни аспекти чрез християнския свят и неговата основна книга – тази за живота
на Христос; сетне отвежда читателя си в нашия днешен свят (с „порнографски“-я
разказ – един откровено пародиен текст, но сериозно пародиен, малко хумор не
би навредил на тази сериозност – пародийният подход я предполага). В днешното
време заиграва пародията – тя подлага на критически анализ и преобръщане схеми като „и аз съм чел Фройд, та знам как стават нещата“, а в добавка един приятел
пък е чел Октав Мирбо (дали ще е „Дневникът на една камериерка“ или „Градината на мъченията“, все тая – за секс и насилие става дума) и като цяло „се разправя“
литературно с псевдопознанието и използването му за „псевдо“-жанрово писане
по темата. Всъщност в прозата на Янчо Чолаков има много литературност и като
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интертекстуалност и като предмет на изображение, има много познание и умение, включително в различните жанрови стратегии – моят фаворит е криминалният разказ „Когато силуетите не свирят на тромпет“- безспорна художествена проза
с умела недоизказаност и хубаво художествено внушение, постигнато тъкмо чрез
жанровите правила. След „престоя в настоящето“ читателското пътуването продължава из фантастичните разкази и вече не оставя съмнения , че концепцията
от съдържанието на първата повест авторът разгръща отвъд историческото време
чрез разножанровите текстове и така прави опит да постигне художествено единство на сборника.
Янчо Чолаков е опитен, начетен и интелигентен писател, който в сборника си
„Целият свят в ръцете“ проблематизира през стратегията на т. нар. масови жанрове самото писане, самите произведения и тяхната жанрова предопределеност, а и самото четене. В този смисъл книгата му е и силно авторефлексивна.
И тъкмо в това свое измерение оставя някаква усещане за непремерена експерименталност (не в отделните текстове, а в цялото), за известна маниерност.
Оставя подобно усещане поради недостатъчна подчинената на демонстрираната
концепция многообхватност – навярно ключ към книгата можем да открием във
фрагмента: „…Аз бързам да живея. И макар съзнанието за собствената ми крайност да ме прави понякога унил, защото не съм безкраен, аз не мога да бъда
безкрайно унил.“
Тези наблюдения върху бургаската проза от 2014 г. и заглавията, с които те
стигат до своя естествен финал, ясно очертават тенденцията за промяна в поколенческите нагласи – на пръв поглед една промяна в жанровите ориентации. Но и
в поемане на нови предизвикателства за създаването на една модерно ориентирана бургаска белетристика. Настъпва времето да бъде преодоляно говоренето,
че в Бургас имало поети, но белетристи – не.

Бургаски литературни награди
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Аритмии и Аритметики на литературните експерименти,
„Сърцето на шута” от Боян Дановски (1926)
„Сърцето в картонената кутия" от Светослав Минков /Константин
Константинов (1933)
Ключовете не са като сърцата, Ванда, те се дават завинаги.
Иван Пейчев
Ключовете на интерпретацията, имаме предвид ние, разбира се. А сърцето е
създател – обратно на противоположното твърдение в заглавието на стихосбирката
на Йордан Ефтимов от 2013-та година. Тръгвайки от фразеологизма „да си дадеш
сърцето”, поне две творби от новата българска литература са написани по
буквалното му изпълнение (буквализирайки и знаменития романтически образ
за сърцето на сърцата). Разбира се, сърцето се дава, за да засвидетелства дълбока
и пламенна любов, а сюжетите идват да докажат, че наистина, „неразгадаеми са
тайните на любовта”, както възкликва детективът Том Бляк.
„Сърцето на шута” е заглавие на Боян Дановски, отпечатано в „Хиперион”,
1926, бр. 1-2 и в книгата „Драматически видения” (1929). Възпроизведен е текстът
без изменения в по-късната авторова книга „Кръстопътища” (С., НИ, 1988, 4660). Същото име се повтаря и в заглавието на друго „видение”: „Сърцето от ален
порцелан” (1923, 1929). Иронизирано на свой ред веднага след публикацията си в
една „феерична критика в три действия” от 1923-та, озаглавена „Викове в змийска
нощ”.Шутът, пламенно влюбен в княгинята, дава сърцето си, за да се направи
жизнен еликсир, за който трябва сърцето на влюбен в нея мъж, защото само
така тя ще бъде спасена от неминуема смърт. От ретортата се ражда хомункулус,
в когото тя се влюбва и ще вземе за съпруг. Шутът е жив в следващата трета
картина, където изскача изпод мантията на смъртта, обгърнала мага, създателя
на хомункулус. Това е последният номер на шута – шегата на неразличаването на
живота и смъртта от играта на алхимичните трансмутации, на себеотдаването и
жертвата от убийството.
В сравнение с тази театрална феерия, в която участват един царски двор,
магове и хомункулус, както и пантомима на първоелементите, романът „Сърцето
в картонената кутия” следва строгите жанрови изисквания за разказване на
забавна история. „Драматическото видение” напомня кукления театър и
мая
условностите на някакъв ритуал за посветени, тоест замислено е по-скоро
като размесване на различни изпробвани типове на художествена условност, горчева
докато романът тласка неудържимо към вестникарската хроника извън
всякакви литературни условности.
Романът от 1933 година е един необичаен случай на писателски тандем в
нашата литература. Впрочем, съавторството се коментира в самия роман.
Коментира се и заглавието тъкмо за да се охули първо като „глупаво” и
второ като плагиат. Герой на романа е поетът Валериан Пламенов, загубил
сърцето си. Разследването на детектива Том Бляк преминава през седем
приключения, като се обхождат както Париж и Венеция, така и софийското
кафене на литераторите „Мадагаскар”. Намирането на сърцето обаче не
носи разтуха за поета, той се самоубива и то навръх планираната си сватба
и детективът не може да увенчае името си със славата на разгадаването
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на този случай от „страната на розите и
атентатите”, а сърцето безславно попада
в канавката, където го сдъвква едно
куче, тоест следва направо кафкиански
безутешен финал.
Този роман е едно знаменателно
изключение в родната ни литература
на предизвикателно игрово писане
и задявка с литературните клишета,
блестящо удържащи иронията и
елегантността на стила. Би било
неоснователно да го отнесем към
авангардисткото родословие, но без
съмнение в него писателите се забавляват
с усвоената лекота на авнгардистката
игра между буквално и условно ниво
на повествованието, между социална
видимост и стереотипизираната в
социални жестове литература, съвсем
както в цитираната по-горе „феерична
критика в три картини” на Д. Г. Молеров
и Асен Младенов „Викове в змийска
нощ” (1923). Втвърдените форми на
литературния бит са превърнати в
елементи на повествованието, с което
романът с лекота става метароман
на
литературното,
коментирайки
съвременните си, а и неизменните
оттогава клишета за литературата.
Що е съвременен поет прилежно
се излага в снемането на показанията
за случая при дознанието на Том
Бляк, което трябва да е актуализирано
издание на Шишмановата „Литературна
анкета”. Ето завършващите му въпроси:
- Имате ли протестирани полици?
- В миналото съм имал. Сега нямам.
- Четете ли Ницше?
- Понякога.
- Вегетарианец ли сте?
- Наполовина.
- В литературните кръгове с какво име
се ползувате?
- Рецидивист. Осъждан шест пъти за
публична обида на професори по
литература.
Отново като метакоментар е срещата
на поета с белетриста Бояров, и то в

свръхдраматичния момент на току-що
избегната катастрофа:
- Ха история де – поетът под колелата
на камиона... Премазан от жестокия
камион на живота. Върви после
съчинявай некролози и надгробни
слова...
Между поет и белетрист се възцарява
скоро неразбирателство: Бояров е „суха
реалистична душа” и какво ли може
да проумее, а самият белетрист вдига
рамене: „Кога ли с тия занесени хора
можеш да се разбереш? Все едни и
същи пози, декламации и иносказания...
Пфю!”. В този диалог, завършил така
несполучливо и за двамата, кръстосват
шпаги две представи: едната собствено
за
съвременната
литература,
която трябва да носи „нещо ново,
реалистично, динамично”, и другата –
несъвременна – на самия Пламенов, на
когото просто му се иска да си поговори
с някого и да се оплаче, че нещо не му е
добре, „сякаш” е останал без сърце. На
което Бояров само се учудва, тъй като
едва ли му трябва на някого сърце в
„това време”. Самият поет е в някакво
пълно противоречие със заобикалящия
го свят: „Само той едничък стърчеше
безпомощен и съвсем излишен в
тоя свят на борсови спекулации, на
мошенически сделки и на бясна жажда
за парливи и остри наслади”.
Колкото до оплакванията за
сърцето, според строгия белетрист,
това е символизъм, който обаче е
остарял с двайсетина години, сиреч от
времето на „Звено”, където публикува
младият Константин Константинов.
Така самият сюжет започва една
авантюра с остарелия символизъм,
като разказва буквално какво се случва
след осъществяването на поетичните
метафори. Отново в хронологията на
литературните новаторства сред вещите
на новото време, което иска „нещо ново,
реалистично, динамично”, са наредени
лампичката с футуристичен абажур в
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Отел де-з-Америкен на „Риволи” или
витрините на магазините Прентан с
експресионистични восъчни кукли. Така
да се каже, авангардът е опитомен като
удобно средство все за динамичното
време, както и за удобствата или за
лъскавите реклами в наше време.
Творенето на поезия така се е
всмукало в делника на това време,
че рими кове на тавана, „от сутрин
до вечер”, паякът; стъпките на поета
по паважа са отмерени и звучни като
отсечени рими; фокстротът е като че
маршируваш – но тангото се вие като
дактилна рима. Разбира се, паякът е
уловен и докато се търкаля по бюрото
на поета и маха с крачка, „сипеше по
адрес на своя неблагодарен събрат найгнусните рими”. Новото време очевидно
вдига високо и римо-ритмичната
организация на ругателното слово.
Самият
роман,
както
и
индивидуалните стилове на съавторите,
са обект на енергични и безапелационни
разглеждания в литературното кафене
„Мадакаскар” – „зад картонените стени
на нашия литературен остров”. Тази глава
е нечетна, което я отнася към главите,
излезли под перото на Светослав
Минков, а Константин Константинов
ще посвети на родното литературно
кафене едни от най-завладяващите
страници в мемоарната си книга „Път
през годините” три десетилетия покъсно. Името на прословутото кафене
се появява в буквалното си значение на
остров обаче в следващата глава, когато
на Пламенов му обещават толкова
акции, че ако иска и в Мадагаскар
може да се разхожда, което впрочем
направо му вкиселява настроението,
защото се оказва, че вместо да получи
литературна слава много по-лесно е да
се сдобие с буржоазно благосъстояние.
И тъй, защо в това време динамично и
реалистично, когато сърце не ти трябва,
се появява такъв казус? Ето обаче
контрааргументите на поета за нуждата

от сърце, надлежно изброени в писмо
до министъра на вътрешните работи:
„[...] загубата на този тъй важен за тялото
ми орган е вече много по-съдбоносна
за моята поетична дейност, защото
сърцето на поета е оная жива антена,
която улавя най-чувствителните трепети
на вдъхновението, събира в себе си
като в кристал неуловимия смисъл
на кипящите около нас събития, пие
багрите на слънчевия залез и сребърния
дъжд на лунните нощи, за да излее
по-късно всичко туй в безсмъртните
образи на едно вечно изкуство”. Иначе
казано, заплашена е поезията. Или поточно представата, че поезията идва от
сърцето, за да изрече същината на света
и да остане като „вечно изкуство”. Ще
назовем тази представа още „идеология
на символизма”, ако направим сверка
отново при автора на стихосбирката,
цитирана в началото, със заглавие
„Сърцето не е създател”, но в книгата му
„Божествена математика. Тревожната
хетероклитност
на
българския
символизъм” (2012). В развръзката
на романа сърцето е намерено, тоест
идеологията е спасена, но пък поетът се
самоубива, с което отново поезията се
лишава от реалност, а идеологията – от
носител.
Как обаче романът предлага да
се намери сърцето на поета, с други
думи, какви възможности, налични
в социалното обкръжение, биха
спомогнали да се опази ненакърнена
представата за поезията, избликнала
от сърцето на поета и съдържаща
„безсмъртните образи на вечно
изкуство”, очевидно диаметрално
различни от съвременния императив (за
1933-та) за динамика и „аеропланизъм
в литературата”? Следвайки неотклонно
реалистично човешкото поведение,
сюжетът първо отбелязва опитa да
потърси съдействието на институциите,
в случая Министерството на вътрешните
работи, което между 1912 и 1944 г. е
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било по съвместителство Министерство
на вътрешните работи и здравните
грижи,
очевидно
антиципирайки
някакъв афинитет на авторите към
органите на вътрешния ред, а както
десетилетията след този роман
показаха – с различни разузнавателни
и контраразузнавателни отдели на
това министерство. Разбира се, в ерата
преди „службите” да станат толкова
важни за нечии писателски кариери
Светослав Минков, предполаганият
автор на Трето приключение с
министерските
резолюции
на
заявлението, се задоволява да покаже
нулевата ефективност на енергичното
прехвърляне на делото от едно
подведомствено отделение на друго до
забравянето му. Тъкмо в този момент,
когато не получава помощ за търсенето
на сърцето си, поетът Пламенов за пръв
път си помисля да посегне на живота си
и това можем да сметнем за завръзка
на романа, завършил логично именно
със самоубийството му. Помощ обаче
идва от детектива Том Бляк, долетял
от Америка, или както гласи найвдъхновяващото заглавие в новата ни
българска литература: „Светът е голям и
спасение дебне отвсякъде”. Спасението
буквално „долита” от една станала
мит всесилна държава, протообраз
на глобалността, в която живее вече
нашето време. Том Бляк представя
впечатляващо СV: „Свършил съм
метафизичния факултет в Канзас Сити и
се гордея с титлата „доктор по алхимия,
астрология, телепатия, хиромантия,
некромантия, графология, френология
и всички останали разклонения на
черната и бяла магия”.
Казусът с изгубеното сърце на поета
е решен от детектив, като криминално
произшествие, макар че както става ясно
в развръзката, се касае за доброволно
дадено сърце в момент на любовно
увлечение. Точно в развръзката обаче
прозрачността на случая изпада от

бдителността на криминалиста, както
и от ясните преценки на трезвата ни
глобалистка опитност. Неочаквано
поетът прави своя реванш и оставя
безсилни решаващите фактори на
новото време: преди да се свърже
„без сърце” с една жена, която не
обича, а „обидно е, когато не обичаш”,
той се самоубива, като повторение
на станалата банална суицидална
треска на „прокълнатите поети”. Тъжно
отмъщение на (идеологията за самотата
на) поетите, на самия Пламенов, или
закономерен завършек.
В този двубой между поезията
на сърцето и прозата на модерното
динамично време не може да има
победители, тъй като противниците
гледат в различни посоки и след
неочакваната среща те продължават
всеки в своята сфера и по своята пътека.
А срещата между поета Пламенов и
белетриста Бояров е била по-скоро
едно мигновено радостно преживяване
на самата описваща го литература, в
което едновременно ще може да огледа
крайните клиширани форми и на самата
себе си като свръхпоза – „декламации
и иносказания”, и на „темпото” на
своето време. Съвсем безхитростно
скроеният
сюжет,
навързал
в
поредицата приключения софийски
с парижки сцени, колене на прасе с
разчитане на рецепта за Виенска торта,
коментира границите на представите
за литература. Но краят му е още погорчив от Андерсеновата безмилостна
ирония от приказката за ръждясалата
игла в канавката: сърцето на поета е
сръфано от полумъртвото от глад куче:
„едно бездомно, сухо като скелет куче,
с увиснала опашка и с нозе, които се
люлеят като опашката”. Да се види този
безнадежден силует е нужно може би
тъкмо сърце на поет, който знае, че
единствено такива безнадеждни ще са и
читателите – метафорично нахранените
с поезия.
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Както е нужно, за да видиш красотата,
дори с риска на загубиш дома си:
Излезе,
за да видиш
красотата на дъжда,
когато вратата се заключи. [...]
Драмата
на
Боян
Дановски
веднага минимализира очакванията
за поетичното, като отнася направо
сърцето към комичния персонаж
– шута. Единственият шанс, или
утопия, е смъртта на шута, който ще
бъде прероден в принц хомункулус.
Разбира се, увличайки целия свят
в смъртта, която той самият е. Това
драматическо видение обаче дава едно
друго опровержение на твърдението,
че сърцето не е създател, и това е
чудесното пътешествие по планетите,
за чиято красота разказва влюбеният
шут с първото си явяване:
Да, чуйте ме: тази нощ пребродих
звездните простори и скачах от
планета на планета. Уран опари носа
ми: и досега, вижте, той е по-ален от
сладкия нар (който не е по-сладък от
вашата усмивка, княгиньо). Пръстенът
на Сатурна закачи върха на лявата ми
обувка: спънах се и полетях като метеор
над Юпитера. Зле паднах, признавам,
та сега накуцвам като Хефеста (който би
изменил на божествената си съпруга,
ако познаваше вас, княгиньо). Когато
скочих на Марса, едно копие прободе
дясното ми око. Но затова пък по-лесно
се промъкнах през портите на Венера
(защото всички влюбени са полуслепи).
Призори, възседнал лунния сърп, аз
слязох тук, на черната земя. Но уви:
орисано ми е да не се спирам, да бродя
вечно по небесната безкрайност, и
ето ме сега пред слънцето: пред което
озарен се свеждам, без да смея да го
погледна, без да смея да докосна с устни
тези пет вълшебни слънчеви лъча.
„Драматическото видение” на Боян
Дановски поставя на сцената като
мистерия тайнствени трансмутации

и алхимически реторти; романът на
Минков / Константинов води към
развръзката на един заплетен случай
от детектив доктор по черната и бяла
магия. В първия случай интермецо
е пантомима на елементите, във
втория – туристическа обиколка на
Париж с американски и японски
туристи. И двете творби съвместяват
несъвместимото, разговор за сърцето
и вярната любов, с безтрепетни тайни
магии или туристически турове. Общото
е развръзката – смъртта, която обаче
не е нито медицински безстрастна
констатация, нито сърцераздирателно
натъжаваща. Смъртта като рязко и
безапелационно прекъсване на потока
от събития или възможностите за
коментари или заигравания. Не, разбира
се, защото не би могла да ни снабди с
поредица забавни гегове. Като че ли да
напомни, че има край и на дадаистичната
игра, и на прехвърлянията от планета на
планета, а сигурно и на едновременно
сантименталното и безразлично до
цинизъм динамично време. La fin tout
court. Най-безпроблемният финал на
една последователност случки: смъртта
на основния деятел или превръщането
му в самата смърт.
Или казано с думите на новия поет:
Смъртта те настига в някакъв гид,
коментиращ лошия въздух в блато
недалеч.
Пътят непременно минава през
него. Има обаче в литературата, и то
в белетристиката, и една възможна
оптимистична развръзка на тази
ситуация на изгубеното сърце в разказа
“Лястовицата” от Александър Карпаров:
хербаризираното сърце на любимата
Летиция се размърдва, след като е
обилно поляно със сълзите на нещастно
влюбения, и литва от мистериозно
получената след смъртта ѝ кутийка с
черно кадифе.
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Думи за поетическия розариум
на Роза
Разбира се, да пишеш за утвърдена
поетеса и Почетен гражданин на
Бургас (2012) е отговорно, но когато
подходиш към стиховете й приятелски
и доброжелателно, е лесно. Роза
Боянова е автор на над десет авторски
стихосбирки от 1984 г. насам, когато
дебютира с „Жадна вода” (награда
„Владимир Башев”, 1985), но името й ще
остане и като артистичен педагог, един
от поетите, които десетки години работи
с талантливи деца-творци в областта
на изящното художествено
слово; тя е и съставител на
над 20 книги с творчество
на деца от цялата страна.
През 2007 г. заслужено бе
отличена и с наградата „Иван
Пейчев” в Шумен - града,
в който започва нейният
творчески път през 80-те
години. След 1989-а, вече в
Бургас, поетесата продължи
своите поетически търсения,
както и работата й с децататворци в литературно студио
„Митични
птици”
към
читалище „Л. Каравелов”;
да
не
забравим
и
редакторската й работа във
в. „Автограф”, всеотдайната й дейност
в дружество „Български писател” Бургас.
Новата тринадесета поетическа
книга на Роза Боянова „Стихове от
розариума” съдържа селекция от
стихове на поетесата от предишни
години и книги, както и нови (редактор
и съставител е Иван Брегов, неин
възпитаник). Твърде прецизна и
внимателна подборка - така, както учи
на творчество и всеотдайност своите
млади възпитаници и последователи.
Много мъдра и витална поезия,
заредена с драматизъм и любов.

За разлика от „Чернови за Млечен път”
(2011) „Стихове от розариума” е порехава структурно, отделните й цикли са
без заглавия, а обозначени с цифри. Но
това е измамно, защото както забелязва
Едвин Сугарев в Прегледа на бургаската
поезия за 2011 г. по повод „Чернови…”,
„нейната стилистична пъстрота е
привидна, тъй като отделните цикли и
стихотворенията в тях водят помежду
си напрегнат диалог - и именно тази
интертекстуалност
показва
колко
усилия са хвърлени в композицията на
тези - забележете! - чернови”.
Разбира се между кориците на
последната й книга са
събрани и „чернови”, и
„белови” от една поезия,
която кореспондира ясно
с най-добрите образци от
съвременното поетическо
българско слово. Стремяща
се към универсалност, тази
поезия е същевременно
разпознаваема - много
лична,
автентична
и
провокативна откъм гледни
точки е нейната поетическа
тъкан; твърде модерна,
тя е изпълнена с един
стил, „бавно и съзнателно
култивиран”,
„наситен
с иронии дистанции и
драматично преобръщане
на символи” (Ед. Сугарев) и „красиви
метафорични
импровизации”
(Н.
Инджов).
Подобни книги са и равносметки на живота, на творчеството, на света,
в който пребиваваме. И трябва да си
достатъчно мъдър след натрупания
опит, за да кажеш: „Привиквам с
пораженията, / както с бръчките. / Една
победа малка ме крепи: / природатапоезия / държи в ръцете си света / и го
оформя”.
Не знам защо, но на мен ми допадат
повече ето такива поетически късове:
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„Като молитва ме знаеш. // Аз съм една от липсата на обичайните заглавия на
любовна притча - / с луничка накрая.” стихотворенията. Вместо заглавия –
текстове с римски цифри от I до XXXII.
Всъщност, знам…
Едва при второ вглеждане забелязвам,
че заглавията са там, макар и на втори
Владимир Шумелов план – заскобени до всяка римска
цифра: Кралски погребален марш,
"Стихове от розариума", Икономика, Имигранти, Профетикон,
Роза Боянова, ред. Ив.Брегов, Градски бунт... Медея...
изд. „З.Стоянов”, С., 2014
Връщам се обратно към началото,
започващо с текст, озаглавен „Персона”
– макар и първи, той е всъщност 33тият текст в билингвата.
Тази книга ме предизвиква.
Държа я дълго в ръце, оглеждам я,
колебая се. Внимавам с бялата корица
и леко жълтеникавите страници –
допада ми за поетична поредица.
Делничните пророчества на
Има посвещение: на Анна Чалънджър
и
Клеопатра
Контулис,
другите
Филица Софиану-Мълен
прорицателки.
Още едно противоречие на самия
Προφητικoν.
Пророчески.
Това
означава думата профетикон на праг – уж „пророчески”, а изведнъж –
български. Пророчески. Това е и „другите прорицателки”. Пророците
заглавието на книгата на Филица обикновено се свързват с Ветхия завет.
Там говорим за пророци, за малките
Софиану – Мълен: Prophetikon.
“Профетикон” – книга с поезия на пророци, за последия пророк и т.н. Те
изд. „Скалино“, двуезично издание са влъхви, учени, гадетели на сънища,
на
апокалиптични
на английски и български в превод предвестници
на Любомир Терзиев, което има събития в далечно, необозримо
за заглавие гръцка дума. Книга, бъдеще. А прорицателките са женитебелязана и от произхода на авторката деви, запазили своята невинност в
– родена в Германия, но израснала в името на непонятен транс, омаяни от
Гърция, заминала за САЩ, получила мъгливи пари.
Прочитам бавно „Персона” –
образованието си там, но от години
преподаваща литература и творческо пояснителното въведение, защо е тази
писане в Американския университет в книга, какво налага нейното написване:
„Ето ги образите, поместени като в
България.
Космополитна личност е Филица платно сред галерията на съзнанието ми.
Софиану-Мълен – присъщо за много Не мога повече да ги държа притихнали
от творците на 21 век и третото в спокойствието на безсловестността.”,
хилядолетие. Пише на английски и споделя авторката.
Не мога повече да ги държа
гръцки.
Това, разбира се, може да се прочете притихнали... Това е то... в спокойствието
и в ясната биографична справка. Аз си го на безсловестността. Като Валаамовата
припомням преди да се гмурна в един ослица, проговорила с човешки глас. И
дивата природа по чудо някакво става
напълно непознат за мен свят.
Отгръщам напосоки. Смутена съм словесна, какво да кажем за човека,
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който далеч не е само кал! Следват
очакваните две думи – поет и светец:
„Длъжен съм да бъда небрежен пазител
на въображението – като поет, като
светец...”, продължава Филица.
Небрежен,
заради
покайната
скромност, поет – заради внезапните
прозрения, светец – заради облака
от светлина, който привежда хаоса в
словесен ред.
Вече се досещам за решението на
Филица „Профетикон” да няма отделни
глави, да не бъде разчленена на части –
поезията трябва да е поток. Буен поток
от вода. Или ток от електромагнитни
вълни. Или струя от въздушни течения.
Както искате, така си го
представете. Но да кажем –
струя. Струя, в опит да бъде
уловена от 33 отделни текста,
означени с римски цифри.
Те ще звучат винаги в
бъдеще време. „Ще” – то ще
ни говори за нещо, което има
да се случва. Често пъти то
вече се е случило, но ние ще
трябва да се върнем назад и
отново да си го припомним;
от дистанцията на времето
да му придадем нови
значения, които да звучат
като пророчества.
В пещерата на тези откровения
авторката се олицетворява с пророка
и поезията й зазвучава провиденчески,
предричайки един личен житейски и
често пъти битов апокалипсис.
Случването тук е наопаки – отзад
напред, от смъртта към живота.
Започва с „Кралски погребален марш”,
където „короната” хвърля „сянка върху
стената” и старицата разбира, че „вече
няма да заспи/ така...”.
Краят на книгата е белязан с
„Апология”, с възхвала на пролетта и
откритието, че този свят е „винаги за
двама” – „цепиш и събираш/едно, две,
едно, две.”

Погребалният
марш
зазвучава
като марш на радостта и единението,
радост
от
отново
намереното
изгубено. Откровение, преминало през
очистването от страха и страданието –
всичко онова, дълго потискано в затвора
на мислите, на вината и стаените
чувства.
С „Колхида” – номер VII, си поемаме
за кратко дъх от галопиращото
препускане. Галопиращо поне за мен
– така мога да нарека първия прочит.
Бъдещето време преминава в минало
– в ясно съжаление за това „как не
видях дървото/ през зимата как стърчи
само/ насред къра на Колхикон...” В
събуването
на
обувките
и пристъпването с боси
крака нататък към горящата
къпина на останалите 25
стихотворения.
Има и други паузи или
завои по пътя – „Темелите”
– номер IX, където „жени
пристъпвали меко с боси крака
на възглавнички... където са
се вихрели огньове...”
„Александрос” – номер XII,
чиито крачета „искат да тичат
нагоре надолу по склона/но
не виждат пътя...” И как – едва
е навършил шест.
„Лета или Геноцид” – номер XVII,
със семената от нар и „кожен камшик
по нежни гърбове” – страдание, но и
семена на надежда.
„Патмос”- номер XVIII, „с краткото
разстояние между насладата и
падането.”
Богата книга, със светещи в
тъмното повтарящи се думи-маркери.
В зависимост от контекста всяка дума
ме води по различни друми, всяка е
нишка, която тегли ту в една, ту в друга
посока, но само за да обогати казаното
по-преди, да придаде на цялото все
по-богат и плътен смисъл, който ще
„прогори гранитния покрив”, за да се
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излее светлината на виденията.
И наистина, само в мрака на земните
неволи можем да видим сиянието,
което чертае пътя и топли без да гори
и ослепява.
Христина Мирчева
„Prophetikon” ,
Филица Софиану-Мълен,
Изд. Скалино, 2014

Disengagement в София Сити:
Свободата, бог и политически
непоносимото според Владимир
Левчев
Автоантологиите
винаги
са
меки
манифести
подобно
на
ретроспективните изложби на живите
художници. Те са специфичен вид
„Избрано“ – подборка от творби,
направена от самия автор, с която той
показва едновременно целия себе
си, творчеството си в продължителна
континуалност, но конципирано по
конкретен, често тематичен начин. В
„Любов на площада“ приелият ролята
на свой куратор Владимир Левчев е
подредил стихотворенията си в три
цикъла – любовни, политически и
религиозни, но едва ли е успял да
заблуди и себе си, че това е само
игра на озаглавяване и придаване
на външна форма на книгата, а не
истинско разграничение, което има
ясна демаркационна линия. „Любов
на площада“ е отличен пример за
избрано, което едновременно показва
творчеството на поета в цялост,
но и преакцентира, побутвайки на
авансцената едни групи стихотворения
и прибирайки за почивка други.

Само преди година Владимир Левчев
направи друга своя автоантология,
„София (сънища и спомени)“, с която
преведе цялата си поезия през
блендата на своя град. Всъщност и
„София (сънища и спомени), и „Любов
на площада“ представят един и същ
поет, който дава уроци по шофиране
в различни стилове (т.нар. класически,
но и свободен, бял и т.н. стих; различни
жанрове, слабо познати в българската
поетическа традиция), но преди всичко
не се страхува от етическата заявка.
В „Любов на площада“ също има
еквилибристични стихове, пример за
поет, показващ как светът прилича
на акробат, който придържа целия
богат запас на божествения арсенал
от чупливи неща с ръце, крака,
нос и тил едновременно. Тук няма
доджъръли (на англ. doggerel) като
„Град Дънди се оглежда в река Тей“
или сестини като „Една библиотека
във Вашингтон“, включени в една от
първите му автоантологии – „Черна
книга на застрашените видов“. Но пък
поетическата виртуозност има своите
моменти и Владимир Левчев неизбежно
ни ги сервира като сола на барабаниста
или басиста по време на концерт.
Винаги, когато имам повод да мисля
върху овладяването на класическите
жанрове
от
Владимир
Левчев,
настояването му да използва гръцки,
римски, барокови обвивки за телата
на своите стихотворения, се сещам за
Йосиф Бродски – неговите еклоги. И
за това, че в съвременната българска
поезия Левчев има сподвижник и
връстник, който също така пише сякаш
тези жанрове, а също и теми, секвенции,
герои на вековната европейска
поетическа традиция присъстват трайно
тук – Ани Илков, разбира се.
Но защо държа, говорейки за
„Любов на площада“ да подчертая
тази връзка с класичността? Защото
един вид класичност е сърцевината
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на
поетическия
проект
на
Владимир Левчев,
наред с неговия
могъщ
патос
на
свободата.
Те като че ли се
изключват, мислят
си мнозина, тягата
към класичното
и
тягата
към
свободата. Че това
е необосновано
свързване ни го
доказва още един
от превежданите на български именно
от Владимир Левчев автори – Томас
Елиът. Подобно на него и Левчев е
един класицист в литературата, макар
не роялист в политиката (чак роялист
– не, но пък в стихотворението „Найбългарските букви“, посветено на Ангел
Джендема, е със сигурност за една
по-стара,
преддеветосептемврийска
версия на азбуката, която ползваме
в книжовния език) и изобщо не
англиканец в религиозно отношение.
Все си мисля, че въведеното от Елиът в
есето му „Хамлет и неговите проблеми“
понятие „обективен корелатив“ стои
като дълбоко скрита, но централна
ос в представите на Левчев за
естетическия аспект на поезията. И
то не само защото алегоричността на
поетиката му е безспорна, а ключовете
са в универсални митологични и
религиозни координатни системи. А
защото някои от стихотворенията му са
типични дидактични поеми. И накрая
– само в „Любов на площада“ могат
да се наброят няколко манифеста –
политически, естетически, философски.
Естетическата
му
програма
е
изложена
най-тезисно
–
в
стихотворенията,
озаглавени
„Тор
за Райската градина“ (от 2013 г., тук
поставено в раздела „Любов“) и
„Манифест“ (недатирано, вероятно от

последните написани за книгата, също
в раздела „Любов“).
В първото се казва:
„Изкуството може да направи
от тор цветя.
Като природата.“
И накрая:
„Нека нещастието ни да бъде
тор за Райската градина.“
А второто направо казва:
„Изкуството трябва да има
мисия. То трябва да съ-общава. Както
Архангелът съ-общава добрата вест
на Дева Мария.“
и:
„Изкуството трябва да прегръща
и да целува. Да прави любов с хората
на площада.“
Тук има доста от ранното
християнство, но и от манифестите
на
онези
авангардисти,
които
отхвърлят солипсистката идеология
на предходниците си. Част от
авангардизма на 20-те години на ХХ век
е точно толкова директно призоваващ
за социално действие на поезията.
Така любовта се е оказала синоним
на изкуство, а целият първи раздел е
проход към светоглед през темата за
задачите на изкуството. Така както във
втората част читателят отново в крайна
сметка ще стигне до светоглед, но ще
трябва да го направи през темата за
стихотворенията, родени от конкретни
политически събития като внасянето на
петиция на „Екогласност“ от 3 ноември
1989 г. срещу два катастрофални за
екологията на страната проекта на
комунистическото
правителство,
атаките срещу Световния търговски
център в Ню Йорк на 11 септември 2001
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г. и протестите срещу правителството
на Пламен Орешарски от лятото на
2013 г. Или вцепеняващото съзерцание,
което сполита социалистически турист,
преминаващ край т.нар. Александрийска
колона, издигната в Петербург в чест
на победата на Русия във войната с
Наполеон. И както в последния раздел,
„Бог“, където думата „бог“ се среща в
почти всяко стихотворение, но разделът
отново е проход към същата територия.
Владимир Левчев не се притеснява
да бъде моралист, дори морализатор
– ако, разбира се, нашата сетивност ни
кара да наричаме така манифестното
му изявление.
Но „Манифест“ от „Любов на
площада“ е вариант на един друг
манифест от предходни книги – от
„Любов и смърт“ (2009) и от „Бхакти“
(2010) – манифеста „Постмодерното
е старомодно“. В него се казваше:
„Целта на изкуството трябва да бъде
световното Единство. Възкресението. А
не деконструкцията на света. Долу постмодернизма! Долу края на света!“
И така – точно чрез „Любов на
площада“ можем да свържем найдобре световъзприятието на един
значим български поет с двама от
поетите, които е превеждал и които
изглеждат толкова различни – Томас
Елиът и Алън Гинзбърг. Антивоенните
стихотворения на Левчев със сигурност
са в зоната на облъчване на „Уичита
Вортекс Сутра“ на Гинзбърг, но не това
е важното – говоря за по-едрата рамка.
В тази стихосбирка добре се вижда и
киническото съмнение в човешката
летва, и вярата в природата или поскоро природното, и конкретният гняв
срещу живеенето на човека в миналото
и бъдещето, а не в настоящето.
Едно от знаменитите стихотворения
се нарича „Безсмъртие“ и като че ли по
един съвсем имажистки тертип улавя
един „светещ детайл“ (luminous detail):

Безсмъртие
В безлунната нощ
над ливадите вятърът разнася
празни найлонови торбички.
Те се явяват като духове.
Но са бездушни органични тела.
Не изгниват никога...
Дали това не е пророчески сън
за
безсмъртието
човечеството?

на

България 2008
Найлоновите
торбички
не
са органични, разбира се, но
органичните човешки построения
също са неорганични в смисъла на
стихотворението. Образът на торбичките
веднага подсеща за една секвенция в
„Американски прелести“ на Сам Мендес
– героят на Уес Бентли, затвореният в
свой свят младеж дилър на дрога, е
заснел с любителска камера „полета“
на една празна найлонова торбичка
между американските къщи. Това е
най-красивата гледка за него – това
реене на празната безцветна опаковка,
това завъртане и спускане до земята,
а лед това излитане над човешката
глава. Но в стихотворението безлунната
нощ, вятърът който ги носи не къде да
е, а над ливадите – и после изведнъж
„като духове“: всичко води към една
антифолклорна притча. Не споменавам
караконджули или самовили, но темата
за вампирясалата душа като единствено
безсмъртна със сигурност присъства
в този толкова български и толкова
американски поетичен текст.
Сериозните читатели на поезията
на Владимир Левчев със сигурност
са отчели нейната връзка с тази на
битниците.
Най-малкото
заради
присъствието най-отгоре на метафори,
свързани с наркотиците и опиянението,
секса и освобождението, джаза и
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изкуството. Всъщност поезията на
бийтпоколението има общо поле на
демократизъм и неконформизъм, но се
разпилява в идейните разклонения на
антивоенните и екологичните движения,
борбата с цензурата и за правата на
хомосексуалните и правата на жените.
Тоест под шапката бийтпоезия стои
точката на разбягването. Или както
пише една изследователка на поетите
от бийтпоколението: „Вдъхновявайки
се от екстатичния популизъм на Уитман,
профетичния радикализъм на Уилям
Блейк и изпълнителското наследство
на устните „литератури“, бийт поетите
създават
стил
на
поетическата
интервенция,
която
насърчава
следващите поколения за смяна на
политическите и културните авторитети.“
(Nancy Peters, „The Beat Generation and
San Francisco’s Culture of Dissent“. – В:
Reclaiming San Francisco, p. 199) За Нанси
Питърс е забавно да разкаже колко
шарена е картинката на приеманото от
някои културни историци за цялостно
„движение“, в което си съсъществуват
„чаплиновия популизъм на Фърлингети
с параноидната дистопия на Уилям
Бъроуз, градския сюрреализъм на Филип
Ламанша с първобитния здрав разум на
Гари Снайдър“ (там, p.211). А връзката
на поезията на Владимир Левчев с
всичко това е присъствието на протеста.
И на нещо, което недоброжелателите
биха нарекли абстрактен хуманизъм.
Когато Владимир Левчев пише своите
манифестни стихотворения, едно от
които стои в случая на първа корица на
стихосбирката „Любов на площада“, и
заема позиция срещу постмодернизма,
имайки предвид свръхрефлексивността
и релативизма до дупка, той всъщност
се обръща за подкрепа точно към Гари
Снайдър. Същият Гари Снайдър, който
видя бял свят на български на ръба
на промените през 1990 г. като първа
или втора книжка от поредицата на
списание „Прилеп“.

Но истински важният според мен
оставащ винаги в сянка сродник на
поезията на Владимир Левчев е Кенет
Рексрот. Доколкото знам, никога не го е
споменавал в интервюта, не съм чувал
да го споменава и в частен разговор,
затова не съм сигурен и че го познава
добре. Но именно у Рексрот могат да се
открият такива съчетания на светогледи,
каквито сложни съчетания има у Левчев.
Едно от тях е самоидентификацията
с номадството и бохемството. „Има
поне два елемента, които са същина на
бохемството“, пише Джордж Стърлинг
в писмо до Джек Лондон. „Първият е
посветеността или пристрастеността
към някое от седемте изкуства;
вторият е бедността...“ Но нека видим
как е развито в понятието на Кенет
Рексрот „Disengagement“. Преводът
„освобождаване на задължения“ ще
е точен само ако под „задължения“
разбираме самозадължаването си в
кармичен смисъл с оглед будизма, но
„непринуденост“ е твърде мъгляво,
несочещо към идейния първоизточник.
Когато говорим за Рексрот и
прокарването на пъртината (доста е
смешно, нали говорим за културата на
Сан Франциско) за бийт поетите, трябва
да имаме предвид не само работата му
по преводи на източноазиатски поети,
за да се сложи край на европейския
културен шовинизъм (една от каузите
му), но и любовта му към „Етика“ на
Кропоткин. А също и Вилхелм Райх.
Неговото стихотворение „Thou Shalt
Not Kill“ е предшественик на „Вой“ на
Гинсбърг във войната с консуматорската
култура, но е доста по-саркастично.
Правя това бързо скициране на
мястото на Рексрот, защото ми помага
да приближа онова, което смятам за
съществено и за Владимир Левчев – в
друго време и на друго място. Мога
дори да направя едно изреждане на
тази светогледна представа, която за
мнозина ще е мъглява и неустановена.
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Мистицизъм.
Егоизъм
(разбиран
като съзидателност). Сюрреализъм.
Анархизъм. Сексуализъм. Религия без
църква. Всичко това го има в „Любов на
площада“.
Но понеже така и така споменах,
че Рексрот превежда източноазиатски
поети и подобно на българските
възрожденски автори от 19. век
публикува такива преводи и в
собствените си книги, редом до свои
стихотворения, може би ако цитирам
някои от тези преводи, препреведени
от мен на български, ще дам да се види
връзката с теми и образи в „Любов
на площада“. Например от анонимен
японски поет:
„Цикадата плаче,
изгаряйки от любов.
Светулката изгаря
с мълчалива любов.“
и
„Славеят върху цъфтящата слива,
еленът зад есенния ясен,
ти и аз заедно в леглото,
щастливи като две риби във вода.“
В друг свой текст за Владимир
Левчев писах преди няколко години,
че най-мащабните му преводачески
проекти са все свързани с религиозни
автори – макар и не от онези, които в
творчеството си всъщност илюстрират
своята църковна идеология. И „Вой“ на
Алън Гинзбърг, и „Четирите квартета“
и „Пустата земя“ на Томас Елиът, и
„Достойно ест“ на Одисеас Елитис
са неорелигиозни поеми, текстове
на големи модернисти, които търсят
алтернативни пътища към изгубената
божия любов. Но Владимир Левчев,
в съавторство с Йорданка Пейчинова,
е автор и на стихотворен превод
на български на староиндийската
философска поема „Бхагаватгита“
(преводът излиза през 1989 г.). И това

трябва да се има предвид, когато
говорим за „Любов на площада“ и
общата светогледна рамка, която тя ни
предлага. В нея място има принципът
на аскетизма – но както при джайнизма
важният въпрос е какъв трябва да бъде
характерът на дейността на индивида,
който се стреми към съвършения
живот. Отговорът на „Бхагавадгита“,
добре известен на Левчев, гласи:
действието престава да сковава човека,
ако той го извършва незаинтересовано,
тоест разглежда го като емоционално
безразличен, но необходим за него дълг.
С две думи не консумизмът е отреченото
в тази поезия, както и в поезията на
някои поети от бийтпоколението доста
преди Левчев, а егоистичните стимули,
мисълта за придобивките, стремежът
към утвърждаване на своето „аз“. Което
не изключва изобщо участието ти в
живота, включително като политическо
същество.
На този фон – заради стоящия като
съществен компонент в тази поезия
протест – бе нормално през лятото на
2014 г. да се заговори за възможността
Владимир Левчев да бъде номиниран за
министър на културата в правителство,
което носи следата от протестите от
лятото на 2013 г. И също нормално
бе да се окаже, че такава номинация
е невъзможна – защото в „Любов
на площада“ ясно е казано какви са
възможностите на една държава и какви
(неизмеримо по-големи) на човека.
Йордан Ефтимов
„Любов на площада“,
Владимир Левчев, София, Scalino, 2014.
*Редколегията изказва благодарност
на Йордан Ефтимов, за безкористното
популязиране
на
сп."Море"
в
националните медии.
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Въвличане
камуфлаж

в

играта

на свършиха…

Разрязана ябълка. На корицата
на книга. Това наистина ли е ябълка,
или се прави на буква? Такива мисли
ми минават, докато се любувам на
външността на „прозите“, на найновата книга на поета Петър Чухов –
„Камуфлаж“. Казвам си – прекрасно
графично решение, но защо Камуфлаж?
Та Петър Чухов е разпознаваем от
километри, защо му е да мимикрира
и да си служи с какви да е прикрития?
Така или иначе, докато четях книгата,
вече имах не само въпроси, но и по
няколко отговори за всеки
от тях.
Не знам защо, но се
бях настроила, че ще чета
разкази. Беше ми много
любопитно – толкова години
след „Мулето на Педро“
( Свободно поетическо
общество, 1999) – как
изглеждат прозите на Петър
Чухов, дали са все така
причудливи, като ескизи,
оставящи те не впечатлен, а
замислен, след прочита им
– кратък и светкавичен като
моментна снимка.
Седемнайсет разказа. Толкова. За да
не са причина поради недостатъчността
чисто количествено за читателска
незадоволеност, бих препоръчала
голямата част от тях да се четат по
повече от един път. При мен началото,
в което включвам първите три
разказа („От утре“, „Братя Габровски“,
„Цветове“) – като зачитане се случи
бавно, необещаващо, невълнуващо.
После, в последващите текстове, дойде
изненадата от автоиронията и хумора
на автора. И докато се съвзема от
смеха с цяло гърло и препрочитането
на отделни редове с цел удължаване
на удоволствието, разказите рязко

На стр. 61 съм – гледам объркано
„Снежни човеци“ (Второ редактирано
издание. Книгата печели Специалната
награда на конкурса за нов български
роман „Развитие“ през 2003 г.) и се чудя
какво става… Така, това продължава
няколко минути, след което си поемам
въздух и се пъхвам отново под
камуфлажа. Преходът от един жанр в
друг в рамките на една книга все пак се
случва и за четящия.
Както казах, тя е жанрово
„камуфлажна“ – неедногласна, та дори
и объркваща – съставена е от разкази
и роман. От това издателско решение
в случая печели само
романът. Не читателите, не
и разказите.
„От утре“, „Под кожата“,
„Защо пък трябва да е
Жорж?“, „Фетишистът от
партера“ и „Време за сън“
– това са историите, които
бихме могли да мислим
като тип художествена
литература, залагаща на
произведения без авторови
присъствие и натрапчиви
сантименти.
Останалите
истории се разказват от
главния герой (различен според разказа)
– в първо лице единствено число; и
толкова истински изглежда всичко, така
правдоподобно, че е много трудно да не
виждаш самия Петър Чухов като едно от
действащите лица. Или като основното
спомнящо си лице – в разказите „Братя
Габровски“, „Цветове“, „Ключ“, „Парчета
плат и стари струни“, „Обедна почивка“.
Че после и в романа „Снежни човеци“.
Автобиографизмът, дори с ресурсите
на камуфлажа, си остава много силен и
ясно изговарящ себе си.
Книгата започва „приказно“ („От
утре“) – с част от езиковите конструкции,
маркиращи приказния жанр; както
ще стане ясно, това е първият от
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рамкиращите текстове. Но – само
толкова. Внушенията са съвсем други –
приказността се оказва празна кутия, от
която е извадено вече, каквото е било
там. Вместо това - липси, отсъствия,
„размиването“ и „не-реагирането“
на детето. Вторият разказ – „Братя
Габровски“ – продължава нишката на
липсите (чрез директно назоваване
какво не е имало детето и чрез картината
„какво е сега“, след като бабата вече
е покойница. Този разказ, също като
първия, е свързан с романа „Снежни
човеци“. Но докато първият текст залага
приказното като елемент, който да
търсим и в романа, то вторият разказ
се свързва с него образно и смислово
чрез последните си редове. 		
Третият разказ – „Цветове“ – отново
изнася пред погледа ни дефицити.
Цветовете липсват; не само визуално,
но и като състояния, като светоусещане.
Нюансите на черно-бялото претендират
да заместят, да „изиграят“ цветността.
Но тя така или иначе не се случва в този
разказ, а чак в следващия – „Ключ“.
Цветни, контрастно цветни детски
спомени и изживявания. Героите – живи,
истински… Много напомнящи на тези
от старите български филми – „Войната
на таралежите“, „Рицарят на бялата
дама“ и др. Ярки образи, крещящо
ярки впечатления и изпълнения на
невръстните персонажи. Стилово и
лексикално текстът е пълен с изненади
– визирам смисловата съчетаемост
на думи и изрази, от която произлиза
силната комичност на разказваното.
Хуморът и комичността бликат
с още по-голяма сила от „Парчета плат
и стари струни“. И който не се е разсмял
до тук, със сигурност ще го направи
докато чете „Перли“, а на „Гърнета, вар,
булгур и тъпани“ вече ще цвили, т.е. ще
се смее с глас.
Следват разкази с леки фантастични
елементи. Но не фантастчното е
водещото в тях – защото то обикновено

е силно преплетено с еротични,
криминални и отново – неочаквано
комични
положения.
Последният
разказ в тази книга – „Време за сън“ –
по особен и странен начин „разговаря“
с друга творба – „Самолетът на спящата
красавица“ – от книгата „Дванайсет
странстващи разкази“ на Габриел
Гарсия Маркес. Спящата жена – като
желана гледка за мъжа. В самолета на
Маркес тази гледка е близка и реална.
Възможна ли е тази мечтана гледка
в разказа на Петър Чухов? 		
Мъжкото въображение на героя рисува
различни картини, които си остават
странични за крайната равна фраза на
разказа. Всъщност, безличните думи на
героинята се оказват свързващи, те са
мост към „Снежни-те човеци“.
Романът. Ето как той, който е
публикуван още през 2003 г., може с
днешна дата да се възприема като текст
– изненада. Заради неочакваната среща
с него в тази книга.
Фрагментарен,
реалистично
–
фантастичен. Роман за казармената
част от живота на главния си герой.
И, интересно е да се забележи – как и
доколко се „вплитат“ в казарменото, във
войнишкото – текстови единици/или
редици като хайку, въпроси и задачи,
откъслечни диалози възрастен – дете?
Ретардации, сънища, често превръщащи
се в хоръри. Накъсаността и отделните
текстови фрагменти не правят четенето
по-интригуващо, а напротив. Често е
трудно да се направи връзка между
едната цялост и другата, да се пренесеш
плавно от единия „айсберг“ на другия.
В края на романа: предпоследният
фрагмент затваря „приказната“ рамка
на книгата. Но докато разказът „От
утре“ е обещание, в романа текстовият
отрязък вече е с променено като ефект
звучене.
Последният
фрагмент
затваря
втората рамка – със съня. Спящата жена.
И снежният човек.
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Роман, който презентира себе си
като не-цялост, като продължение на
много-то истории.
И още: каската и всичките войнишки
и казармени атрибути – камуфлаж на
детското ли са?
Иглика Дионисиева
„Камуфлаж”,
Петър Чухов,ИК „Жанет 45”, 2014 г.

Първо цялостно изследване
върху феномена хайку
1. Появи се една книга, която
заслужава особеното ни внимание
– “Хайку: водно конче под шапката.
Силата на неизговореното” от Людмила
Балабанова. Това е първото по рода си
цялостно изследване у нас в една област,
към която през последните години
интересът неудържимо избуява и все понастоятелно се нуждае от теоретическо
дисциплиниране. Именно липсата на
подобни комплексни изследвания – не
само оригинални, но и преводни – е
сред важните причини за неразборията
около хайку поезията. Мисля, че книгата
на Людмила Балабанова успешно би
осъществила такъв дисциплиниращ
ефект, съучаствайки в запълването
на липсата, заедно с някои преводни
заглавия, появили се напоследък.
Но преди всичко тя е своеобразно
допълнение към важното изследване
на Антоанета Николова “Езикът на
пустотата” (2003), негово продължение,
насочено конкретно към жанра на
хайку (тази връзка е подсказана и
в самия наслов чрез асоцияцията
неизговорено–пустота). Освен това тя
активно диалогизира и с изследванията
на автори като Бойка Цигова и Братислав
Иванов, които работят по темата и

около нея.
Едно от масовите недоразумения
около хайку поезията е свързано със
специфичната краткост и простота на
формата – нещо, което прибързано
се тълкува като елементарност, лесна
за постигане. Тъкмо с разсейването
на подобни недоразумения се справя
изследването на Людмила Балабанова.
То детайлно разкрива философската
основа на тази простота, корените
й, дълбоко забити в спецификата на
източната менталност, и не на последно
място – органичната й свързаност с
езика.
И в крайна сметка разкрива строго
ритуалния характер на жанра, неговата
силна семиотизираност и здравата му
пристегнатост в корсета на система от
строги правила. Именно органичната
диалектика
между
структурните
ограничения и един практически
б е з к р а е н
вътрешен обем,
поместен
в
рамкираното от
тях пространство
–
това
е
уникалността на
жанра. В центъра
на тази уникалност
е
концептът
за
пустотата
в
източната
философия
и
източното
мислене изобщо
(скрупульозно изследван от Антоанета
Николова) и неизговореното като негов
аналог в словесната материя на хайку
поезията (около което се гради работата
на Людмила Балабанова).
Изследването е компаративистко в
един най-широк смисъл на понятието.
Негова носеща ос е тъкмо коренно
различното понятие за празнотата в
източната и западната ментална нагласа
– като философски фундамент и като
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конкретна поетическа практика. Тази
перспектива е зададена в самото начало
чрез един ефектен метафоричен образ
– възможната и невъзможна среща
между смеещия се Буда и мислителя на
Роден, както гласи насловът на първата
глава. Именно тази среща/несреща е
концептуалният ключ на изследването.
Ще се опитам да проследя едрата
логика в разгръщането на авторовата
теза, следвайки композиционната й
снетост в структурата на изследването.
Но преди всичко ще обърна внимание
върху заглавието, доколкото то в
синтезиран вид задава проблемния
периметър и, бих казал, поетиката на
книгата. Веднага прави впечатление
специфичната
двудискурсивност
на наслова, съчленеността му от
две разноезикови части: едната
“академична”, другата, рамкирана
от нея – собствено поетическа. Тук
ще спестя подробното разглеждане
на извънредно богатата собствена
поетика на заглавието и ефектите,
които тя поражда. Ще отбележа само
концептуалните перспективи на тази
двуезиковост, които самото изследване
впоследствие реализира в поетиката
и структурата си. В плана на поетиката
това става чрез отношението източно–
западно – концептуален ключ за
изследването – и разноредовите му
деривати, чрез които това отношение
работи
(рационално–интуитивно,
изговорено–неизговорено и др.). Но в
своята двусъставност заглавието задава
една органична двудискурсивност на
самото изследване, което ще се разгръща
паралелно в два плана: колкото като
теория на хайку-жанра, обглеждайки
го отвън, исторически и философски,
толкова и като негова представителна
антология, разреждайки теоретичните
наблюдения с множество цитатиилюстрации.
Едро зададен по този начин в
наслова като междинен, проблемният

периметър е прецизно дефиниран в
първата част, която е уводна. Работата
сама определя задачата си като опит
да се изследва “неизговореното при
кратките поетически форми в един
диалогичен дискурс между Изтока и
Запада” (с. 20) – географска и културна
антитеза със същностни поетологически
импликации. Като основополагаща
е изтъкната органичната връзка
между проблема за неизговореното,
отвеждащ към концепта за пустотата
като съзидателен потенциал на живота
в източното мислене, и същността на
поетическото слово изобщо, стоящо
отвъд разсъдъчното мислене и затова
максимално способно да изрази този
концепт. А тъй като хайку-жанрът е
максимално “разреденият” тип слово
сред всички поетически жанрове
и езици, тъкмо той е поставен в
центъра на изследване, което се е
захванало с проблема за апоретичното
артикулиране на празнотата. Така
изследването
разкрива
основния
си принцип на структуриране –
кръгово-концентричния. То стеснява
обхвата си от общофилософското към
поетическото-изобщо, за да се фокусира
в крайна сметка около същността
на хайку. И същевременно е налице
една противоположна, разтваряща
перспектива. В компаративисткия план,
в който работи, изследването постулира
едно
по-широко,
недогматично
понятие за хайку, с превес на “духа” над
формата, на отклонението над нормата,
на вариацията над канона (заявката, че
ще работи предимно със съвременно и
извъняпонско хайку – с. 16, както и че
ще има предвид не само хайку, а поскоро духът на хайку, който може да
влияе и върху други поетически форми
– с. 14).
Така
можем
да
обобщим:
изследването полага в основата си
тъкмо хайку-формата, като проследява
нейните исторически и географски
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модификации. При което самите
отклонения – именно в духа на източната
чувствителност към потенционалността
– се мислят като част от вътрешното
битие на жанра, от заложеното в него
богатство. Ясно очертано е вътрешното
движение на работата, концентричното
й свиване (философско – поетическоизобщо – хайку); и в същото време
напрекъснато
протича
обратно
движение, разтварянето на хайку в
поетическото-изобщо, а поетическото –
във философското.
Но в изследването работят и други –
линейни – оси на движение. То се вписва
в координатна система, маркирана чрез
историко-вертикалното и географскохоризонталното
–
едновременно
придвижване от класичност към
съвременност и от Изток на Запад,
т. е. от класическото японско хайку
към неговите съвременни (световни)
рецепции и трансформации. Самата
хайку-форма е мислена в двоен план:
като силно консервативна система от
правила и като иманентна, вътрешна
модификация на част от тези правила
в историческия развой на жанра и
особено при проникването му на
Запад.
Определяйки
задачите
на
изследването, въведението очертава
някои основни празнини, които то се
заема да запълни. Това е направено чрез
прецизно изтъкване на направеното
до този момент от предходниците
–
български
и
чуждестранни.
Демонстрира
се
подробно
и
задълбочено познаване на проблема
в световни мащаби и в историческата
му динамика – от древността до днес
и от Япония до САЩ. Налице е умело
постигнат баланс между обективното
резюмиране
на
най-различни
подходи към разглежданата материя
и отстояването на собствена теза. По
всеки дискутиран въпрос авторката
не се колебае да заяви собствена

позиция, понякога присъединявайки
се към някоя от вече представените,
понякога отграничавайки се от тях. този
методологичен подход има моралните
си проекции в тънкото равновесие
между полемичност и толерантност –
нещо, което е белег изобщо на работата
по-нататък.
2.Работата
е
структурирана
концентрично-пирамидално.
На
върха на пирамидата, като своя
крайна цел, тя полага изследването
и систематизирането на българския
опит в хайку-поезията в неговата
двойственост: като преки външни
влияния, но още повече като собствени,
автохтонни натрупвания в сферите на
неизговореното. Но преди да стигне
дотам, тя прецизно строи солиден
фундамент, където се наслагват
философски,
културноисторически,
географски и лингвистични фактори.
Най-широкият, носещият пласт на този
фундамент е философският, на който
е посветена втората част, изследваща
изворите на минимализма. Тя се
състои от две едри глави. В първата е
реставрирана философската основа на
хайку жанра в наслагващите се традиции
на шинто и дзен. И тук работата
умело съчетава структурния подход с
историческия: същността на дзен като
философска система и историческата
динамика на проникването му в Япония
и взаимодействието му с местната
традиция на шинто.
Втората глава на тази “философска”
част е посветена на коренната
отлика между източната философска
традиция
и
западната
(чрез
антиномията
“космоцентризъм–
антропоцентризъм”). Но също са
маркирани и зоните на сближаване и
интерфузия между тях. Проследени са
два основни сюжета, имащи значение
за темата: традицията на платонизма,
основополагаща
за
западната

MOPE

култура, от една страна, а от друга –
постепенното “откриване” на Изтока
след Романтизма и Шопенхауер, когато
спонтанните изначални близости се
заменят с целенасочен обмен.
Точно
тук,
в
сферите
на
диалектическо напрежение между
различие и тъждество, се натъкваме
на едно от немногото места в работата,
където тя, струва ми се, е пропуснала
възможността
да
задълбочи
проблематиката; в случая – да направи
крачка отвъд общоприетите схематични
представи за антиномията Изток–Запад.
Сравнително отчетливата културногеографска антиномия Изток–Запад
би изгубила своята категоричност, ако
се проектира по-смело в дълбочина,
в културно-исторически план. Това
задълбочаване би могло да стане в
две направления. Първото е източният
субстрат на самото християнство.
(И в тази връзка са резервите ми
към твърдението за отсъствие на
източни влияния у Платон; ако такива
влияния отсъстват, то е защото целият
платонизъм е с “източна” основа –
същата, с която будизмът, за разлика от
християнството, запазва фундаментална
близост и разгръща докрай. Казвам
това с уточнението, че източното в
използвания от мен смисъл клони към
архаично, противостои едновременно
на “западното” и на “модерното”.) Този
източен субстрат на християнството е
най-пълно съхранен в православието.
А това ни води към втората пропусната
възможност – руският релиогиознофилософски екзистенциализъм от края
на ХІХ и началото на ХХ век, който в
много отношения проблематизира
и сам представя търсената зона на
интерфузия между Изтока и Запада…
Но тъй като това е проблематика, малко
позната на западните англоезични
автори, които авторката основно
следва, тя не е отбелязана подобаващо
от нея… (Но може би задълбаването в

тази специфична материя би изместило
центъра на тежеста в работата като
цяло.)
3.След като е очертала тази
философска и историческа база, работата
се насочва към литературния аспект на
неизговореното, или по-точно – към
различни аспекти на тази централна за
нея проблематика, на която е посветена
най-обемната трета част. Изследването
се съсредоточава върху структурните
особености на жанра хайку –
особености, немислими извън широкия
контекст на цялата японска култура.
Отделено е специално внимание на
езика като основен културформиращ
фактор. Апоретичният проблем за
неизговореното е разискван от гледната
точка на организацията на езиковия
изказ – една от най-задълбочените
и приносни глави в изследването.
Това е направено в доминиращия
компаративистки дискурс, а в центъра
му е продуктивната съпоставка между
източното хайку и западната метафора.
Освен близостите и отликите между
тях, съпоставката е и мета-степенувана:
изтъкнато и дори проблематизирано
е
скритото
напрежение
между
“източния” предмет на изследването
и “западната” оперативна парадигма
на самото изследване. Това е едно
принципно, иманентно противоречие,
тлеещо в работата като цяло; инак не би
могло и да бъде. Тук, при съпоставката
между хайку и метафората, то е отчасти
експлицирано, включено е в проблемния
обхват на самото изследване.
Особено достойнство на работата
е,
че
теоретико-философските
постановки са постоянно накъсвани от
проницателни анализи на отделни хайку
от класически японски или съвременни
западни автори, които ги илюстрират
и конкретизират. Съпоставят се и се
коментират аспекти от езиковия изказ на
японски език и неговата възможна или
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невъзможна преводимост на различни
индоевропейски езици. Изследвана е
органичната свързаност на смисъла с
езиковия изказ, неговото запазване,
изместване или изгубване при превода
на друг тип езикова организация. Може
би тук най-ярко изпъква предимството
на това, че авторката е не само
теоретик, но и практикуващ поет. Това
й позволява да борави с материята
– езикова и естетическа – не само
“отвън”, но и “отвътре”, използвайки
собствения си опит както на поет, така
и на преводач, редактор и съставител
на хайку-антологии, а това придава поголяма убедителност на теоретичните й
изводи.
Специално искам да изтъкна още
една от главите тук – за връзката
на хайку с изкуствата, използващи
невербалнии
изразни
средства.
Доколкото се разпростират личните
ми познания по въпроса, мисля, че тя
е особено приносна, при това не само
в българския си контекст. Освен всичко
друго, това е един находчив опит да се
потърсят част от причините за особената
популярност и разпространение на
хайку по света от средата на ХХ век
насетне и особено днес, в епохата
на тотална доминация на визуалната
среда. “Новият примитивизъм” на
съвременната свръхтехнологизирана
цивилизация открива естественото си
родството си с първичния “примитив”
на хайку. И същевременно хайку е
радикален акт на съпротива тъкмо
срещу безогледното утилизиране на
природата, възстановяване на найинтимното, непосредното преживяване
на природата от Аза – разтварянето му
сред нея чрез преодоляване не само на
личното его, но и на антропоцентричния
тип светомоделиране.
…След като така цялостно е очертан
архетипът на жанра – именно японското
хайку, – интересът постепенно започва
да се отмества в посока към неговата

западна рецепция. Освен в географски
и исторически план (придвижване
от Изток на Запад и от миналото към
настоящето), проблемът е разгледан
и в езиково-структурен аспект, с оглед
на основните структурни отлики на
индоевропейските езици (и писмености)
спрямо японския. Фундаменталната
зависимост на хайку от езика, задаваща
и
структурните
характеристики
на жанра, пряко предопределя и
същностни отлики на т. нар. западно
хайку – не само спрямо японското, но и
вътре в рамките на западната традиция.
В поредица глави са проследени
националните разновидности на хайку
– в Западна Европа, Русия, Южна и
Северна Америка, на Балканите. Това е
друга глава, открояваща се като особено
приносна на фона на наличното досега
– не само в българската хайку-теория
(която все още не е особено богата),
но и на световната, доколкото ми е
известно; поне не е правено в такъв
сравнително-обобщаващ план.
Фокусиращото свиване на контекста
е продължено в географски аспект.
След главата за балканското хайку,
се стига до проникването на жанра в
България. То е прецизно проследено
в исторически план, започвайки с
антологиите на Никола Джеров от 20–
30-те години на ХХ век. Изтъкнати са
спонтанните попадения на поети като
Ал. Геров, Ив. Радоев, Бл. Димитрова.
Деликатно са реставрирани подмолни
сюжети в генезиса (напр. хайку на
Ив. Радоев, писани 15 години преди
публикуването им и следователно
преди книгата на Дим. Стефанов от 1988
г., която официално въвежда жанра в
българската поезия). След подобаващо
внимание
към
първопроходната
книга на Дим. Стефанов е поставен
специален акцент върху поети като Ив.
Методиев, Н. Кънчев, Б. Христов, Кр.
Пастухов. Изследвани са и метричните
особености на българския език с
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оглед на структурните изисквания
на хайку-жанра, като без самоцелни
патриотични увлечения е изтъкната
уникалната му пластичност, неприсъща
в някои отношения нито на японския,
нито на английския (пример за което е
класическото тристишие на Ал. Геров
“Болка”). Особено приносна е частта
за българския опит в хайку в цялостния
литературнооисторически контекст на
постмодернизма през 1990-те години.
За да се стигне накрая до подробно
и аналитично представяне на жанра
в актуалното статукво на българската
поезия, където той постига и найпълната си – включително и качествена
– реализация.
Тъкмо тук с максимална прецизност
е очертана диалектиката, която явно
или скрито тече на различни равнища
в протежение на цялото изследване –
неизговореното в поезията изобщо и
жанрът хайку като негово максимално
проявление.
Едно
различие/
тъждество, което има не само своите
жанрови, но и културни проявления в
западния и източния тип менталност и
разбиране на поетическото в частност.
Заключителната гл. 3 е тази, която найпълно реализира цялата амплитуда,
зададена от наслова. Това се налага от
желанието за максимално прецизно
проследяване
на
автохтонните
основания на проникването на хайку в
българската поезия. Установяването на
онези спонтанни родни натрупвания
около проблема за неизговореното, за
мълчанието и празнотата, които в един
момент ще се окажат необходимата
предпоставка за проникването на жанра
хайку в една по-специфизирана форма.
Работата е съсредоточена тъкмо
върху тази историческа динамика в
установяването и стабилизирането
на жанра у нас. Появата на хайку е
видяна като резултат от срещата на две
различни явления – домашният опит
с артикулиране на неизговореното в

модерната българска поезия през ХХ век,
който, така да се каже, подготвя почвата
за едно сравнително късно усвояване
на конкретния жанр хайку отвън. Това
става както през западните парафрази
на жанра, така и пряко от Изток, чрез
антологични преводи от японски (от 80те години насетне). Работата коректно
отчита заслугите на всички преводачи,
съставители на антологии и автори
на предговори, които съдействат за
това приобщаване. Но също така през
цялото време се чувства една подмолна
недовършеност на процеса (поне
такова е моето впечатление) – една
половинчатост, дължаща се главно на
пренебрегваната връзка между хайку
и дзен; разбирането на жанра преди
всичко в строго литературен аспект,
извън онази цялостна философска
и светогледна система, от която той
е неотчленима част. Та именно с
наваксването на този недостиг е свързан
и най-важният според мен принос на
това изследване.
Адмирирам специалното внимание,
което е отделено на Иван Методиев
– според мен (а смятам – и според
Л. Балабанова) първият, с чието
творчество се свързва дълбинното,
философски промисленото и трайно
проникване на хайку-поетиката (в
широката перспектива на дзен). И
същевременно нейното промислено
адаптиране и трансформирането й в
оригиналната поетика “нава” – найсъщественият български принос към
световното родословие на хайкутрадицията. Подглавата за Ив. Методиев
действително е самостойно изследване
в изследването. (Същото впрочем би
могло да се каже и за страниците,
отделени на Борис Христов.)
Едно специфично качество на този
труд, за което вече споменах и което
точно в тези последни глави изпъква найярко: освен всичко друго, той може да
бъде четен и като една представителна
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хайку-антология с многообразни и
прецизно подбрани образци на жанра,
където наред с класическите японски
майстори са представени и съвременни
български автори.
Специално искам да изтъкна едно
особено налагащо се достойнство – не
само ясният език, но и концептуалната
яснота. Завидното умение най-сложна
философска и лингвистична материя да
бъде представена ясно и разбираемо.
Умение да се вземе най-същественото
от проблема, без да се задълбава
в маловажни детайли. (Пример за
това би могло да бъде обяснението
на специфичното понятие киго през
японската, английската и българската
езикова специфика.)
В тази връзка ще се върна към един
въпрос, който вече засегнах. Поради
особеностите на самата материя,
някъде научният (собствено “западен”)
дискурс опира в един по-“разреден”
(но в никакъв случай не езотеричен!)
изказ – изказ, който всъщност е посвойствен на самата разисквана
материя. Това става обикновено на
микро-равнище, при отделни анализи.
Но те са безкомпромисно сковани в
желязната логика на една стройна и
промислена архитектоника на цялото.
(Може би точно тук си казва думата
математическото
образование,
а
и професионални занимания на
авторката.) Намерен е перфектният
баланс между необходимия научен
логоцентризъм, на който се основава
нашата,
западната
академична
практика, и естеството на самата
проблематика, която вътре в себе си
му се съпротивлява. По-скоро работата
успява да постигне една оптимална
стереоскопична
картина,
където
обектът е обгледан едновременно
отвътре и отвън. Изобщо, бих казал, че
тя е рядък образец на научно писане,
което е достатъчно задълбочено, без
да е суховато. Точно в тази хармония

между академизъм и четивност
работата най-успешно се доближава до
англоезичната академична традиция,
която тя като цяло следва.
В заключение искам да споделя
отново удовлетвореността си от
появата на това изследване. Мисля,
че тъкмо Людмила Балабанова е найподходящият човек, който трябваше
да го напише. С активните си изяви
през последните години тя се утвърди
не само като талантлив автор на хайку
с международен престиж, но и като
теоретик на жанра, чийто текстове
се публикуват в най-авторитетните
световни хайку-издания. Това съчетание
логично водеше към подобен резултат.
Пламен Антов
Хайку: водно конче под шапката.
Силата на неизговоренотоо,
Людмила Балабанова, ИЦ “Б.Пенев”,
С., 2014.

“Избрано” от Едвин Сугарев
Не зная дали забележката на Георги
Господинов, че Едвин Сугарев не пише
стихотворения, а книги, в достатъчна
степен характеризира неговия том
“Избрано”, представляващ авторска
антология с подбор на стихотворения
от публикуваните му книги на български
език. Съдържанието е разпределено
в 27 части, като последните три
представляват зародиши на нови
проекти и поместват непубликувани
стихове. Изданието включва и авторски
илюстрации в “източен” вкус, изпълнени
с туш от Едвин Сугарев. Ето и заглавията
на книгите по години на публикуване, а
и бележещи своебразна “еволюция” в
избора на изразни средства и пр. /”Лоши
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сънища”-1988,
“Вълча
памет”1989,
“Обратно
дърво”-1989,
“Калейдоскоп”1990,
“Водни
кръгове”-1990,
“Слизайки”-1992,
“ Ро ка д а ” - 1 9 9 4 ,
“Скрити сетива”1996,
“Кратко”1997, “Хайку от
Камен
бряг”,
“Джаз”-1998,
“Хошаб”-1999,
“Житие на съня”-1999, “Стихове на
Откачалката”-2000,
“Чиреп”-2001, “Лингва Лингам”2001,
“Сюр”-2003,
“Родина”2005,”Мрежата
на
Индра”-2007,
“Събирачи на хартия”-2007, “Стихове
от Камен бряг”-2010, “Сезонът на
плашилото”-2012, “Палеонтология на
любовта”-2012 и “Нови стихове”/”Нежна
светлина”,”Зимно” и “Талаш” /-2013…
Книгата прилича на напречен разрез
на дърво, всеки кръг е знак на събирана
бавно мъдрост и опит през годините.
“Избрано”-то на Едвин Сугарев носи
чертите на лична космогония, на
постепенно откриване на света и душата,
както и на тяхното взаимодействие.
Поезията
на
Едвин
С.
е
метафорична, събираща в една особена
центростремителност света в очуденото
кинематографично око на една
дъждовна капка. В книгата са включени
текстове в хайку поетика. И въобще това
влияние се чувства в образната система
на цялата книга. По този повод и
обобщаващо Иван Теофилов отбелязва:
„Една драматична поезия, в чиито
предимно широки, плавно разгърнати
стихове кънти неистово разместване
на пластовете в социалното битие
и съзнание, едно апасионато, което
изведнъж придобива пронизваща
острота и безизходна сложност, с

угрижено търсене на съпричастие в
прямотата на разкрепостеното слово”.
Славена Иванова
“Избрано”, Едвин Сугарев,
изд. “Нест Прес” ЕООД,С.2013

Антология на ХХІ век ни сервира
поезия в насипно състояние
Eдно амбициозно издание –
„Антология на българската поезия –
ХХI век“ имаше официална премиера
в концертната зала на Централния
военен клуб.
Така формулирани,
претенциите на дебелия над 480 стр.
том изискват внимателна концепция
– да се уловят духът и тенденциите от
настоящето – към, ако не на далечното,
то на непосредствено близкото бъдеще.
И оттук започват проблемите. Избран е
критерият „живи автори“, т. е всичко,
което мърда молива след 2000 г.
Това е пукнатината. Поезията е преди
всичко дух и естетика. Понякога духът
и поетиката на определени личности,
дори мъртви, е много повече в
бъдещето, защото буди последователи,
отколкото „живи“ имена, на които никой
не е чувал ни името, ни книгите.
И следва парадоксът – Биньо Иванов,
който беше стожер на асоциативната
поетика у нас – липсва само защото
не му стигат 2 години от смъртта, за да
прехвърли милениума, но присъства
Михаил Тошков с афористичните си
изречения в „Дума“ или Спаска Гацева
с награда „сребърно летящо перо“ от
плевенското дружество на писателите
– за заслуги по утвърждаването на
славянската идея. Или както пояснява в
своята рецензия една от съставителите
и редактор на книгата Анжела Димчева:
„Това не е тематична или тенденциозно
търсена естетска антология“ въпреки
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че събира 258 поети с по няколко
стихотворения. Ако преведем на
човешки език казаното – тя ни представя
литературата в нейния хоризонтален вид
като разнообразие на имена и почерци,
без да има претенции за качеството и
значимостта им. И най-важното – без да
отчита умението им да създават модели
за писане, които привличат съучастници
и последователи. Въпреки че по
хоризонталата (това че съществуват)
могат да се наброят поне още 2 пъти
по толкова поети, както се казва с
„биографична бележка и снимка“.
Липсата на идейни определители
обрича селекцията на безполезна
еклектика. Въпреки опитите да са жалон
сред 100 години уж – с философски,
със знакови, доказали се в средното
поколение имена (Калин Донков Анжела
го е сложила не сред знаковите, а сред
тюрлюгювеча в средното поколение),
или накрая – лирично интимните и
имена-надежди.
Сред „знаковите“ отсъстват и
такива като Ани Илков и двама от
основното ядро, създали през годините
„Литературен вестник“ – Бойко Пенчев
и Йордан Ефтимов. Ще добавя, че
нежеланието да бъдат включени автори
като Румен Леонидов, Георги Борисов,
Марин Георгиев, Виктор Самуилов и
Тома Марков със сигурност има своето
основание в еклектиката на поетската
компания. Нещо, което с излизането
на готовия том вероятно ще усетят и
други – като Едвин Сугарев, оказал се
в съседство (и братство) с „поета“ Иван
Гранитски.
Обяснимо е, че антологията
няма предговор – у мен буди леко
недоумение присъствието на едно
несъмнено
сериозно
име
сред
редакционната колегия като проф.
Михаил Неделчев. Ако той не е намерил
ключ за обговаряне на книгата, не знам
кой друг би бил алтернативата. Може
би литературният критик Светлозар

Игов, който обаче
е
представен
като поет на
двойно по голяма
площ от всички
останали, може
би по роднинска
линия с главния
съставител Захари
Иванов. Умението
на Захари да
вкарва собствено
предпочитани
автори
извън
селекцията на официалната редколегия
също е част от тегобата на луксозния
том.
Не на последно място са финансовите
стресове на изданието. През февруари
м. г. Захари кандидатства по програмата
Култура на Столична община за 4500
лв, които обаче връща през октомври
като неусвоени, тъй като не е изпълнен
договорът. След което се налага като
издател да продава антологията на
собствените си автори срещу 24 лв.,
принуждавайки ги да се откажат с
подпис от авторските си права над
публикуваните
стихотворения.
А
намалението, което им се предлага,
е търговската отстъпка на едро за
книжарниците – 20%, защото книгата
там се разпространява на цена 30 лв.
При това – важи само за един единствен
„авторски“ екземпляр. Не знам как
точно се връща спечелената по проекта
сума, но на премиерата кметът на София
Йорданка Фандъкова недвусмислено
заяви:
„Общината ни се гордее с това, че
чрез фонд „Култура“
ние финансираме
б ъ л г а р с к а
литература,
като
последните
3
години над 150 хил.
евро са инвестирани
за
подпомагане
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и издаване на български книги,
повече от 60 издания в това число и
Антологията на българска поезия на
21-ви в.“ Къде точно е истината, един
Захари Иванов знае или неговата
Асоциация на софийските писатели,
които би трябвало да надничат във
финасовите му сметки като издател и
шахматен майстор.

Лъчезар Лозанов
“Антология XXI век”,
ИК “Световете” ,С.2015
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Индустриалният пейзаж в българската живопис
през ХХ век
Появата на индустриалния пейзаж в българската
живопис в края на второто десетилетие на ХХ век е знак,
както за настъпваща модернизация на обществото, така
и за появата на нови естетически нагласи. Едни от най‐
ранните индустриални пейзажи са дело на Никола Танев
и Сирак Скитник. Българските живописци, които първи
се обръщат към индустриалния пейзаж през 30‐те и 40‐
те години са Васил Бараков, Стоян Сотиров, Борис
Елисеев, Кирил Цонев и др.
След установяването на комунистическия режим
индустриалният пейзаж става част от новото
пропагандно изкуство. „Мадан” на Борис Данков и
„Кремиковци” на Здравко Александров са „образци” на
„социалистическия реализъм” в областта на
индустриалния пейзаж. През 60‐те години, след като
идеологическият натиск върху художниците отслабва
много от художниците, които дебютират в Общите
художествени изложби, се обръщат към индустриалния
пейзаж като възможност едновременно да задоволят
идеологическите изисквания и същевременно да
експериментират с цвета и формата. Мария Столарова
дебютира през 60‐те, но за нея индустриалният пейзаж
не е „пропуск” към официалният художествен живот, а
самостоятелна тема, в която тя вижда нови естетически
в ъ з м о ж н о с т и . Д р у г и х уд о ж н и ц и , з а к о и т о
индустриалният пейзаж е важна тема през 60‐те и 70‐те
години са Евгени Бугаев, Иван Антонов, Борис Ненов,
Любен Гайдаров. Индустриалният пейзаж е един от
мостовете към чистата абстракция. Това най‐добре
илюстрира творчеството на Петър Дочев, който през 70‐
те и 80‐те години създава индустриални пейзажи, в
които сюжетът изчезва в строгата конструктивистка
архитектоника. Погледнат от дистанцията на времето и
без идеологически предразсъдъци индустриалният
пейзаж е поле, в което се пресичат най‐продуктивните
линии в нашето изкуство, както по отношение на
модерните пластични търсения, така и по отношение на
изразяването на екзистенциалните противоречия на
съвременността.
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КИРИЛ ВАСИЛЕВ
Куратор в НХГ

Вера Недкова
"Кремиковци", м.б., платно, 1972, собств.ХГ Кърджали

Цанко Лавренов
"20 години социалистическо строителство", м.б., шперплат
1964, собств.ХГ Пловдив

Любен Гайдаров
"Табан", м.б., платно, 1965, ХГ Перник

Иван Антонов
Индустриален пейзаж, м.б., платно, 1976, НМК

Георги Божилов
"Индустриален пейзаж", м.б., платно, 1964, ХГ Пловдив

Дора Кънчева
"Нефтохим Бургас", м.б., картон, 1970, ХГ Стара Загора

Георги Баев
"Из НФК", м.б., платно, 1972, НМК

Мария Столарова
"Светлините на завода", м.б., платно,1965, собств.ХГ Сливен

Георги Баев
"Порт", м.б., платно, 1972, НМК

Мария Столарова
"Химкомбинат‐Враца", м.б., платно, 1970, собств.ХГ Сливен

Петър Дочев
"Началото II", м.б.,платно, 70‐те, собств.НМК

„ИЗ ПИРИНСКИТЕ ПЛАНИНИ“
Камен Мариус е фотограф, алпинист, барабанист...
Живее в Шумен.
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Залез над Мальовишка долина - Рила

Кончето - Пирин

Пирамидки - пътепоказатели в Пирин

Изгрев от връх Мусала

Дифракция на светлината - връх Голям Купен - Стара планина

Джамджиев ръб - връх Вихрен

