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ГОСТ “МОРЕ”
Георги Господинов (1968)
е автор на стихосбирките:
"Лапидариум" (1992), "Черешата на един народ" (1996, 1998,
2003), "Писма до Гаустин"
(2003) и "Балади и разпади"
(2007). Съавтор е на две книги-мистификации "Българска
христоматия" (1995) и "Българска антология" (1998). Романът му "Естествен роман"
(шест издания на български)
е публикуван на повече от
десет езика за последните
няколко години, сред които
френски, английски, немски,
италиански, датски, чешки...
ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ
През 2007 г. романът излиза на немски (Natuerlicher Roman. Graz: Droschl Verlag, 2007), с рецензии
във "Frankfurter Algemaine Zeitung", "Literaturen", "Neue Zurcher Zeitung",
Deutschlandradio, "Der Standard"... През януари 2008 е избран за книга на седмицата на Австрийското радио и телевизия. Сборникът с разкази "И други
истории" (2001) излиза във Франция, САЩ, Чехия, Македония, Австрия. През
2007 английското издание е в номинациите за най-голямата световна награда за книги с разкази "Франк О'Конър". Автор е на пиесата "D.J.", която
печели Годишната награда "Икар" за най-добър български драматургичен
текст (2004). Преведена е на руски, френски, немски и английски. Поставяна е в България, Австрия и Франция. Георги Господинов е сценарист на игралната новела "Ритуалът", част от европейската копродукция "Lost and
found" . Автор е на книгата "Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на 20 век" (2005). Съставител е на сборника
"Аз живях социализма. 171 лични истории" (2006) и съавтор на "Инвентарна книга на социализма" (2006). През 2008 е гост-писател на Берлин със
стипендия към Berliner Kunstlerprogramm (DAAD). Редактор в "Литературен
вестник", седмичен колумнист във в. "Дневник", доктор по нова българска
литература към Института за литература, БАН.
Вторият роман на Георги Господинов „Физика на тъгата“ (Жанет-45,
2011) с излизането си оглавява класациите за най-продавани книги в България. През 2016 г. издава стихосбирката "Там, където не сме".
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А животът внезапно ще се скъси
На пазара на бълхите
момиче с тениска
Life is too short
to learn German,
опъната на гърдите й,
върви до момче с тениска
Just do it
сред винилови плочи
от двайсети век.
И те ще го направят,
още този следобед
на Riders on the Storm,
тениските им ще се четат
една друга на пода.
Аз ще си гледам
през моя прозорец
как вихри листата
вятърът на септември
и ще повтарям безкрайно
някакво немско спрежение:
Ich will, du willst, sie will...
Бездомните
До бирената бивша фабрика
подпрени на стената
под слънце, по берлински кратко,
те двамата, бездомници, се греят,
той внимателно
с една ръка (да не разлее бирата)
разтрива раменете й.
Ще падне вечер скоро, идва зима,
грей още малко слънце,
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ще станат скоро трима, тя е бременна
(и не заради римата
в мен стари редове жужат).
Коремът й
е къща и хралупа едновременно,
е къща и хралупа едновременно.
И те навярно там ще спят.
Следобед
По-малко смъртен е човек
приседнал на тревата
в Люксембургската градина
на седми юли в 3 и половина
сред сандвичи и книги
с други смъртни
Слаби капиляри
Кървял съм в Лондон, Ямбол и Париж,
кървял съм в Истанбул
като заклан,
подпрян на някакъв дувар
следобед,
кървял съм глупаво в Манхатън
от Трето авеню до Сентрал парк,
затиснал ноздрите си с пръсти,
преглъщах, зяпайки нагоре,
кървял съм на литературно четене,
във влака за Коимбра също
(бе адска жега),
пролял съм кръв в Нормандия
без капка героизъм,
в Берлин край Шпрее
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до театъра на Брехт
съвсем по Станиславски...
Кървял съм кротко всяка седмица
на мивката в училище,
червено върху порцеланово...
Със толкова пролята кръв
би трябвало да съм умрял
би трябвало да съм герой,
а аз - преди да ме ударят,
а аз - тъй блед с памук в носа,
унил трагизъм слаби капиляри...
Времето е неутронна бомба
нищо няма да бъде съборено
къщите ще си стоят
улиците ще си стоят
черешата в двора ще си стои
само нас няма да ни има
това беше урокът
за неутронната бомба
знам оттогава
смъртта е череша
която зрее без мен
Другаде
раят е винаги другаде
в рая са винаги другите
другаде раят е другаде
друг
ад
		
е
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Сгрешено четене
She walks in beauty like the knife
по Байрон
Тя иде като нож красива
Във нощ под лунен небосвод,
Лъчи и сенки се преливат,
Стомана, прах и въглерод,
Графит и диамант проблясват в сиво,
Тя не върви, тя реже в ход.
Да влюбва е дошла и да убива
Като луна студена, остра като стих,
След нея няма мъртви, няма живи,
Тя иде като нож красива,
Тя иде като нож красива,
Как искам аз да съм убит.

Апология на отказа
Искай и ще ти се даде
Матей 7:7

Не искай
и няма да ти се откаже.
Ако не почукаш на вратата,
няма да чуеш Не отвътре
Не искам нищо и затова
нищо не ми е дадено,
нищо не ми е отказано.
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Там
Там,
където не сме,
е вечен следобед
и лято,
муха и небе
и всичко, което
не бе,
ала беше,
е там.
Там е купата,
дето се счупи,
сега - цяла
като по чудо.
Там е мама на 20,
която не помня,
там е роклята, дето
не посмя да си купи
и сега й отива,
там е баща ми,
висок и красив,
там надничам и аз
за секунда,
но още е рано,
още ме няма
там.
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ПРЕГОВОР НА ВЪЛШЕБНОТО
Преговарям
детските приказки,
които направиха живота ми поносим,
измъкнаха ме от отчаянието като от кладенец,
пиха от мен
утоляваха със съвети:
ако четеш приказки, ще сънуваш приказки,
щом сънуваш приказки, ще живееш в приказка.
Невръстни дечица
пишеха мъдрости, за да ме уплашат,
със страшни приспивни песнички ме утешаваха.
Не ме докосваха, щом не се боях,
очакваха да измъкна като крадец добринка от джобовете си,
чашата на дарбата им да погаля,
от ъгъла на устните им да попия
капка справедливост.
Дълго живях като звероукротител,
докато звярът в мен дремеше, растеше, ръмжеше.
И един ден ме изяде,
понеже се почувства пренебрегнат,
разбра, че съм обсебена от други бездни гняв,
превита от нередактирани животи.
Сега решавам ребуси,
преподреждам, коригирам, илюстрирам чужди чувства,
подарявам заглавия,
а те ме зачеркват
и бързат нагоре, и не се обръщат.
Ограбват ме, защото това ми харесва.
Щом съм безкрайна, има още какво да се вземе.
Ако повярвам, че е така – спасена съм.

РОЗА
БОЯНОВА
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И започва обратно броене,
и се връщам по другия склон
пак в същото.
Очакването – по-голямо от пристигането.
***
Когато намеря смисъл,
ще го опаковам като колет
и ще го изпратя да обиколи света
(както питката на баба ми обикаляше нивицата си,
преди да бъде разчупена).
И ще чакам да се върне.
Ако го позная – той е.
Може да е пораснал,
може да се е смалил като старец,
може да поиска да бъде мой спътник,
или да ми каже като отегчен любовник:
Не ме търси повече.
Няма смисъл.
Тогава ще се озърна
и ще прегърна първия човек на улицата.
- Ти си бил – ще му кажа – смисълът на живота ми.
И ще го уплаша.
От товара на тази отговорност ще се превие.
И ще ме изпусне.
***
Ако мъдростта можеше да спасява от гибел
и да бъде добър стопанин...
те щяха да й останат верни,
да й служат мълчаливо и неуморно.
Но старците са се вкопчили в любовта,
защото самотата е по-страшна от гибел,
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не искат тя да им е стопанин,
да й бъдат верни,
да й служат мълчаливо и неуморно.
Тук никой не пристига вече,
дори съдба не смее да пристъпи.
И това, което се случва,
е чудо някакво обикновено –
избавление
без укор,
победа
с двама победители,
живот
на границата на живота,
безсмъртие
преди самата смърт.
Любов на старци.
НИЩО НЕ Е ТАКОВА, КАКВОТО ИЗГЛЕЖДА
срещу витрината.
Отражението ти до манекена
остава няколко мига,
сякаш не иска да си тръгне.
Навеждаш глава
и косата ти опира рамото му,
той разтваря шепи, пламъче опърля
цигарата.
Тръгваш без да благодариш.
Та това е само манекен от витрината!
Но те преследва,
вместо сянка.
Не е истина –
имаш сянка на мъж
от витрината...
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Пак се обръщаш –
и вече си уплашена от тъмното
жена.
Всички отражения млъкват.
Започва да говори незримото...
това, което другите небрежно отминават.
И изчезва
заедно с теб.
***
За теб – изкушения
всичко е вече познато, казано и прочетено,
повторено и запомнено...
Предпочитам да срещна непознат –
ще позволя да ме отгръща
страница по страница.
Предусещам радостта,
широките очи на възторга
устните на изненадата...
Бих искала да срещна себе си някъде –
огледалното ми аз –
да поговорим, да се преоткрием.
Този път няма да питам децата си
коя е тази отсреща.
Мама, отвърнаха тогава, а стискаха ръцете ми.
Този път ще си кажем някои истини,
които нямаме сили повече да таим.
Двете риби, завързани зодиакално с панделка,
ще развържем и пуснем на свобода.
Да растат като съдби –
една реална и една възможна.
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Докато огромните сомове да ловят гълъби,
които се къпят в реката.
Как бих могла да предвидя:
късметът на сома може да порасне толкова,
че да го превърне в чудовище.
Моите риби са
по-скоро пъстърви, забързани към извора,
където ще хвърлят хайвера си
и ще умрат красиво (ако има красива смърт):
първо – осъществената съдба,
после тази, която щеше да ме направи богата
ако я бях избрала –
тя бе така неразбираема и плашеща,
как да съм сигурна, че няма да се нахвърли на гълъбите...
***
Едно стихотворение може да направи с мен
каквото си поиска:
да ме изненада
с непредсказуеми скокове на метафори,
движението на сравнения по вертикала
да ме зашемети,
или да сподели с Хъбъл и с мен
експлозията на космическите цветове.
Не се учудвай, че
изглеждам много пъти по-щастлива
в парчетата от счупеното огледало
на едно стихотворение.
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***
Непознатият слуша като изповедник –
може да понесе всяка невероятна история
и да разбира, да разбира...
Нещата винаги се случват
по неизбежния начин.
Ако пък е непредотвратимо –
вече не е толкова страшно.
После като гадател предсказва очевидното:
и това ще отмине –
въпрос на подвижна гледна точка.
Разминаваш се с ангел
и всичко се променя неусетно.
Променяш своя прочит на митологията,
както Уран – своята ос на въртене –
и от син и съпруг на Гея се превръща в
бащата на богове, титани и сторъки великани.
Часовниковата стрелка вече се върти и в двете посоки...
Разгръщаш дълбините на небето
и потъваш в духа.
Вече си бил там...
***
Това, което е отминало, е взело своето.
Дръж здраво каквото става.
Под нечия чужда диктовка живееш –
и дори да поставяш препинателни знаци,
това не прави този живот твой.
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1.
След „Три картини за виното”
Да вдигнеш наздравица с Хосе означава
да дегустираш радостта,
да се оставиш да те омагьоса
вакханалията на Тициан.
Да се напиеш с Ортега е друго нещо.
Мъдростта развързва езика
и всичко изречено блести.
И те обезсилва
красотата
на Пусен.
Непосилно е да изтрезнееш с И-Гасет.
Да рисуваш с тромави пръсти,
да пишеш с изпилени сетива...
Сърцето вече не иска друго
освен да удари като юмрук по масата.
2.
Точка
Обикновено те спира,
да осъзнаеш случилото се,
да приемеш този отрязък от казаното,
да поемеш дъх,
преди да продължиш.
Ако я поставиш в началото, се превръща в гледна точка,
посоките, височините, ъглите на съзерцание са там, само
за да се изгубиш.
Всичко е подвижно, несъизмеримо и изменчиво,
въпрос на желание да видиш, но и възможност да отминеш.
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Изборът не е важен.
Накъдето и да тръгнеш, ще си същият,
ситуацията те изпитва,
както и да я наречеш –
не я променяш.
И люлката на съдбата лъже гравитацията.
Това, което се случва е
превод на божията загриженост
на разбираем език.

3.
Огледални стъпала подреждат събитията –
предстоящите в низходяща градация,
отминалите – във възходяща.
По огледални стъпала
се изкачват всички гримаси
и слиза гласът,
прошепва,
но така, че да бъде чут,
едно пътуване в равновесието –
като пожелание.
Партитурата на смеха остава неразлистена
още миг. После се разсипва.
Кучета, търсачи на трюфели,
проследяват ароматите на твоето утро.
В моето събуждане –
за гладните деца звездите
са курабии във висока купа.
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Из "Резервни части" /брак/
***
... това дърво е цялото поезия
така известно с името си –
Явор
***
Опитвам се в тревите да укрия
огромното си тревопасно тяло
но то стърчи над тях и ме издава...
Зад ствола на дъба е по-удобно
да постоя за нещо да помисля...
Откакто почнах да издавам книги
за мене няма безопасно място –
отсам отвъд „навсякъде където
могъщо и безкрайно бий живота“
Далчев
забравен
... в забравения свят
човекът също е забравен Нормално е
да съм забравен – като поет
като човек и като мъж И
още... С изцъклени очи
жени С изплезени езици
мъже Деца – най-малки по-големи
пораснали И аз – поет на петдесет и пет –
бях малък ставах по-голям израствах
бавно без поглед на жена с прибран
език (забравен) до дъното
забравен

РОСЕН
ДРУМЕВ
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знаци
От вълни – изпразнени от смисъл –
се тресе животът Тъмно слово
в сенките живее и оставя знаци
в прахоляка по земята Кой чете обаче
Четенето няма смисъл ако не разбираш
нищо от написаното Тези знаци
повече приличат на чертички точки
птичи стъпки лапички копитца
и накрая – вместо бляскава поанта –
куче някакво се е въргаляло
и е пикало
мрачно
По улици от мрак на мрачни градове
тела от мрак чертаят мрачни кръгове –
опитват да избягат от кръга си но
завиват се навътре и завинаги се губят
в мрак А е било по-мрачно отсега
било е както в преизподня – гъсто мрачно –
и битки в мрака са се водели И цели
поколения са се избивали до крак Ей тъй
за нищо
в парка...
Олекнал съм – кибритена кутия
без клечките Издраска ги жестоко
една любов Сега разбирам ясно
какво е да си тъжен Лек съм
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но това не ме тревожи В парка
съм И сам Седя на пейка
с изглед към морето – точно място
на моята сегашна самота Но знам
в мен има също друго място –
там сме двама ставаме и трима
ако поискаме и цифрата расте – да –
може да расте
Животът може да те пръсне от живот
по шевовете да те фрагментира
да те дели и умножава до безкрай –
да бъда слово в словото на другите
и тяло в техните тела Егати кефа –
мога да си го представя
диабетично
Не съм роден за любовта С омраза
да ме обичат е нормално Знам
че мога тонове омраза да понасям
като кафе без захар (изобщо не обичам
захар) хляб без сол живот без смисъл
Море без сол е вече друго нещо
Море без сол е като най-несподелено
чувство В море без сол (представяй си)
пъстърви сомове шарани сладководни
делфини китове-диабетици и аз (сам)
на дъното на рифа до една акула –
огромна сладководна бяла като сол –
мираж
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главно...
дълбоко в приказните планини
където диите са изковавали съдбата си от
злато мед сребро и бронз Назад
във времето на простата керамика
на глинените чаши вази още
по-назад –
до тръбния пронизващ зов на рогове
съзвучен с ослепителните залези над
планините срязани дълбоко от
речни проломи Неугасим живот
велик като живота на Орфей –
разкъсан на парчета
главата му е продължавала да пее
главата му е продължавала да пее
друго
облакът премина с дъжд и
блатото измокри Друго не се случи
Залезът безоблачен нагази сред
водата да сече тръстика Друго
не се случи В плачещата сянка на върбата
птиците запяха блатни песни Друго
не се случи
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по...
Тишината в моето мълчание
си представям като облак – облак
пара носещ се над сушата
през деня – в съзнание И толкова
Толкова е ясно че светът е изродски
колкото е ясно че денят е слънчев
И червени керемиди гаснат в залеза
над Созопол От брега – Бургаския –
гледам и треперя И ми тракат зъбите
Най-важното е днес да бъдеш себе си
и да повярваш в своето мълчание
мълчание във формата на ябълка –
дърво – дърво отрупано със ябълки
червени както слънцето във залеза
което да докосваме с главите си
(главите ни са пълни с електричество)
с телата си с ръцете си протегнати
(дано не стане късо съединение)
нагоре – над дърветата закотвени
на хълма От дълбоките им корени
до мен достига тъмната мелодия
на самотата И това завинаги
ме свързва със земята (А отгоре с кърпичка
ни маха Христо Фотев) Хълма – рамото
му вдига ме нагоре но крилете ми
не искат да летят И тежко паметно
потъвам в себе си – далеч завинаги
от хората забравили за слънцето
от паметта им с форма на мълчание –
мълчание под формата на ябълка
преди да се откъсне в миг от клона си
загледана надолу Стига толкова
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Ковачевци, обл. София.
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МАЙ
Красив и нежен,
от младост чак пиян,
нехайно по младежки преминаваш
край моя тих прозорец.
И в миг един,
неочаквано голям,
в душата ми нахлува
майски спомен.
… И падат бели цветове над мен,
и чезна в своята смутена младост,
и тича от божури обгорен сънят на крехката ми радост.
В черешови очи гадая
с луда кръв в главата
и искам всичко да узная:
от езика на цветята
до шепота дискретен
на тревата …
И бързам шепа цветове понесъл
с мисли пламнали и луди
да стигна лятото
и по-нататък …
Унесен, шеметен и млад,
обръщам поглед, за да видя,
че след мене тичат други
във този неизменен кръговрат.

БУРГАСКА ЕЛЕГИЯ
На Паруш Парушев
Върни се момче,
ако можеш за малко,
ела!
Ела на стария кей,
който очаква нов капитан …
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Върни се,
защото кеят е сам …
Върни се, побеляло момче,
и разкажи ни отново
за Петьо Пандира …
Ах, пропо,
той тръгна без кея,
като Христос по вълните
и стопи се като сълза
във морето …
… И един ден във „Малина“
някой извика: „Моряци,
Петьо Пандира – умира!“
После залепиха некролог,
като в бургаска пиеса
със епилог …
Но ти не вярвай
във всичко това!
Та веднъж ли
Петьо Пандира умира?
Та веднъж ли кеят потъва със своя стар
капитан?
Върни се, момче,
само за една нощ
край морето!
Върни се сам
на Стария кей!
Той е там,
потърси го със думи,
със спомен,
потърси го
във един дрезгав
гларусов глас,
без който тъгува –
поетичен Бургас …

23

24

MOPE

върни се, побеляло момче,
върни се за малко, ела,
за да осъмнем
с Петьо Пандира –
край много сол
и силна вода.

ТЕРАСА
Трепти прането
върху опънатата тел
на отсрещната тераса.
На кораб ми прилича,
закотвен на брега,
останал без посока и без цел …
Стои – продухана от ветровете,
посивяла, просмукана от сол –
наглед една безлична сива маса …
… Но виждам я във утрините летни –
събудена от краткия си сън.
Раздвижена от стъпките горещи
на своята усмихната стопанка,
която прогонва нощната й сянка
и трепва над къщите особен звън …
Със мъжко любопитство
наблюдавам от моята панелна кула
как се пълнят с нежност
две прозрачно бели чаши
и как над тях слънчев дъжд вали …
Във този миг цялата тераса оживява.
Надува вятърът прането бяло
и чакам със надежда
поредното вълшебство да се случи –
да тръгне този странен кораб от Анхиало
със екипажа нежен към южните морета.
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ПРИТЧА ЗА ТРОЯ
Не съм аз Парис
и няма да открадна никога
красивата Елена.
Така ще остане за мене
Троя неоткрита.
Андромаха ще запази Хектор.
Ахил ще плаче за Патрокъл
във своята бойна колесница,
защото двубоят с Хектор
няма да се състои …
Ще свети самотно във нощта
като неначената луна
ябълката на раздора.
Афродита ще е бясна …
а вие спокойно спете!
Животът ще продължи
да куца без любов
и по нататък …
Елена ще остане
при своя Менелай –
там на някакъв измислен остров.
Хубостта й ще повехне.
За нея никой нищо няма
да узнае.
Ще сънува в безкрайните си нощи Парис,
който не посмя да я открадне …
А Шлиман?! Той просто ще отложи разкопките на Троя.

ИСКАМ ДА ИЗБЯГАМ
Не усещам вече думите
кога си тръгват,
кога минават
през тунела на мисълта,
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кога избледняват
в кипежа на времето,
кога остават без памет,
кога изчезва тяхната
следа …
Не усещам вече
алчната страст към живота,
задръстен от предмети,
гладен за пари,
пълен с нищета …
От всичко това
ми се ще да избягам.
Не се живее
без дух и светлина …

КЪДЕ СИ ТРЪГНАЛ
Боецо смел,
с перо в ръка,
къде си тръгнал
срещу меча на властта?
Ти носиш светъл дух
в мъжкото си тяло.
Не виждаш ли,
че е народът глух?
Къде си тръгнал,
рицарю прекрасен,
със този книжен шлем
и с копие от пясък?
С насмешка гледат
на такива като теб …
Ти цял живот си в плен
на музите,
без крясък търсиш
нови светове,
далеч от шум и блясък ,,,
Опасно е.
Сам си в здрача …
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Стрела отровна
срещу теб лети
и дебне те със меч
палача …

НЕ СЪМ ...
Не съм
от старческия хор!
Аз винаги
съм бил солист.
И винаги
с очи отворени
към морския простор,
защото съм артист ...
Отлъчен
от стадото пасивно –
от векове живея
в свят висок.
И още
водя битки нощем
срещу всичко сиво,
готов
за следващия
лъвски скок ...
И няма да се дам
на сирените безумни,
които вият неистово
във моя храм ...
Ще се боря с тях!
Не мога,
не мога да приема
песните им срамни,
защото сирените
нямат нито гордост,
нито срам ...
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ХАРМОНИЯ С НЕПОЗНАТИ
КЪДЕ ОТИВАМ
щом държа
очите си отворени все по-навътре
в тъмнината.
Лесно е да продължа
със затворени очи.
Ще се събудя
да възкликна: Ах,
колко съм далече!...
Или няма да се будя.

БЛИЗОСТ

ПАЛМИ
РАНЧЕВ

Внимателно се вглеждам.
Превръщам всекидневието
в желание да вляза по-навътре.
Достигам дъно, вместо истина.
И тържествувам. Цветът на нежния
листец е дълбок, и отражението
на камъка е само камък. Без ореола
от проникналата светлина.
И вертикалната прозирност,
показвала единствено посоката.
Там ще поиграя с множеството
от привидности, преди желанието
да слегне – звезден прах
от неочаквано реална привечер.
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В измислен с притихнали площади
град. С улици, които се събират
край израснал пред очите ми фонтан.
Ослушвам се да чуя повече
от шумно падаща вода. Отбелязвам
далечната си прилика със случаен
минувач. Няма да го питам накъде
ще отнесе своето мълчание.
Думите ще го прогонят от пейзажа.

ПРОМЕНИТЕ НА ВРЕМЕТО
Безлична сутрин. Гледам небето.
Вятърът дали ще се усили.
Няма скоро да летя. А и нима
съм се откъсвал от земята.
Защо тогава ме интересуват
промените на времето.
И нюансите на синьото.
Безпокойствата ми са напразни,
искам ли по-малко от летене.
Нека вятърът да се засили.
Да ме издигне. Да ме понесе.
Заедно със слънчевия лъч
в лицето ми. Високо, по-високо
от игления връх на катедралата.
Продължавам пътя си.
Независимо от силния насрещен
вятъра. И бледо синьото отгоре.
Обикновено ходене.
Макар и мудно, с доста колебания.
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ШЕПОТ
В ден като този се затваряш. Отвътре.
Сигурен си, никой не може да ти помогне.
Няма такъв лекар на света. И трябва ли
веднага да го споделиш. С жена си. С детето.
Или с човека, когото срещаш в асансьора.
Всичко си правил в погрешна посока.
Вместо да вървиш напред, бързаш назад.
Вместо да живееш до 100, до 101, до 103.
Ще умреш на 90. Не, не, не, на 89, на 85.
Вместо на 85 – на 71... Вместо да умреш
утре, ще стане днес, сега, докато шепнеш.
НЕСИГУРНОСТ
Искам да свикна със сивата коса.
Кога е станала сива?
Колко време оттогава?
Задавах въпросите между другото.
По-вълнуваща от отговорите
беше появилата се тревога:
не разполагах с цялото време.
Минутите ставаха несигурни.
СРЕЩА
Не бяхме се виждали
от доста време.
Каза ми: Повярвай,
съвсем същия си!
Въпреки годините
не си се променил.
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Пред огледалото,
вкъщи, разглеждах
внимателно лицето си.
Не можех да повярвам,
че съм бил толкова
неясен на себе си.
ПОДРОБНОСТИ ОТ АВТОПОРТРЕТА
Перон, силует...
Отдалече не се разбира
как изглеждам.
Изправен куфар
в краката. И желание
да съм другаде.
Отблизо всичко
е доста ясно.

РАЗБИРАНЕ
Погледът ми бърза между
хората. Спира срещу някого
да отбележи, че е различен.
Едва ли ще го видя пак.
Случайно е присъствието ми.
И разминаването с непознати уточняващи маршрутите си мравки.
Погледна ли ги в лицата са хора...
Хора, хора, хора... Само хора...
Обръщам се след красивите жени:
колко е различна представата
за съвършенство. Движението
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не спира, когато сядам в кафене,
на което пише: Отворено от 17-ти век.
Изглежда лесно да изчезна.
Дори завинаги. На тази улица
всичко вече се е случило.
И не знам защо продължава.
Или бавно го разбирам.
НА НЕБЕТО
Бяла черта. Следа
от човешки дъх.
Върху ледено стъкло.
Следата изчезва.
Остава човекът.
Гледа небето. Диша.
ПОЛЪХ
Не знам как достигнах
до това точно –
прилича на пълно
и трайно безветрие.
Нежелание за разговор
и за движение –
обикновено пътуване
и небесен полет.
Често си спомням
вятъра – дано задуха –
а и да усетя само
полъх е достатъчно.
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МОГА ДА ЗАГУБЯ
и малкото си притежания.
Някой ще ме прогони
от мястото, където стоя.
Ще каже: тук не може!
Тук също не!... Не, не!...
Или изведнъж да изчезне
торбата от рамото ми.
Опитвам да си спомня
какво ценно има в нея.
Кой наоколо е най-опасен.
НАДЯВАХ СЕ
Стоях между три високи дървета,
кръстосал сянката си с най-близкото.
Сред автомобили, мотори, скейтъри,
велосипедисти, бързащи минувачи...
Забравих къде отивам. И какво искам.
Мълчах, останал без сили. Надявах се,
че едва ли някой скоро ще разбере.
ОТНОВО КЪДЕ ОТИВАМ
Още подреждам багажа.
Отстъпвам случайността
да довърши каквото не мога.
Не се интересувам какво слага.
И какво ще извади накрая.
Очаквам да тръгна.
Да съм в хармония с непознати.
И да блуждая сред тях.
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ЗАКУСКА
Преди първия залък от кроасана
тази сутрин две дребни врабчета,
смалили се от постоянно летене
и прелитане, кацнаха на моята маса.
Кимнах им. Продължихме заедно.
ДОВЕРЧИВО
Наблюдавам двамата дебели пакистанци на пейката.
Брадати, с увити глави и рамена. Какво правят тук?
В другия край на света? Такива ли стават терористи?
Вероятно имат подобни познати. Или близки роднини.
И други минувачи ли си задават същите въпроси?
Гълъбите, на които хвърлят трохи, кълват доверчиво.
КОТАРАКЪТ
кръстосва квартала. Учи се да лови мишки.
И гълъби. Не съжалява, че понякога отлитат.
Някои котки го обичат. Други не го забелязват.
Същото е и с хората. Има си господар,
на когото е и котарак, и господар едновременно.
Мяука, ако има какво да каже. И ако няма.
Тогава извива с чувство опашка. Котаракът
не е истински котарак. Очаква се скоро
да стане. Нужни са му още няколко месеца.
Но се опита да пресече широката улица.
И се върна, пак да я пресече пред автомобил,
който се движеше бързо. Толкова за котарака.
Опитал се да живее между страха и куража.
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ХОДЕНЕ
Колко грубо се обръща. Не ме поглежда
тази жена. Някога съм я обичал.
Сега е с бежов шлифер и тъмни очила.
Иска да се свия, да се скрия, да изчезна.
Или да призная, че съм само непознат.
И когато отново разпознавам болката,
дошла оттам, откъдето пак не я очаквам,
улицата свършва. С чувството на самота.
Дупка, пропаст, над която преминавам.
Заедно с другите. Изчезвам в множеството.
И движението отново става безопасно.
Обикновено ходене. Отиване нанякъде.
ЧЕРНА ПТИЦА
кацна на кривия гол клон.
Не размахва крила.
Плаши отдалече.
Бързо ще я забравя,
ако веднага отлети.
Ще я запомня, остане ли.
ГЪЛЪБИ
Седя на пейката. Ям
прекалено твърд геврек.
От време на време
подхвърлям трохи
на гълъбите наоколо.
Дъвча геврека, гълъбите
кълват трохите.
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Каква улично-природна
идилия – помислих.
Неволно махнах с ръка.
Гълъбите отстъпиха,
и отново приближиха.
Не представлявах заплаха.
Оставах безопасен
производител на трохи.
СТЕНА
Цветът – не е на небето, на отсрещните
къщи. На въздуха, на деня. Само цвят е,
най-важният. Ако искам да се унеса.
Да усетя движението на кръвта. И как
всичко се разтваря в нея, променя я,
а до края остава обикновено червена.
Следвам движението, подчинявам му се.
Същия цвят е. Принуждава ме да видя:
далечина, поляна с неясен хоризонт.
Без никакъв хоризонт. Тогава отново
се раждам в бяла мъгла – дете, тичащи
крачета. Погледът ми се свива, изчезва
в светещо зърно. И отново – цветът,
важното в този следобед. Докосвам го,
разчоплям с нокти. Съмнявам се, че е
замазка върху тухли, бетон, желязо...
Без да зная дали е стената, зад която
живея. Или ще премина през тази стена.
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ХЛАДИНА
Настроението ми е цапаница с разреден туш.
И силует – отдалечава се по дългата улица.
Отсреща сградите са виновни гиганти - стоят
с наведени глави – отдавна гледат локвите.
Спомням си жена – очаква да й позвънят.
Тя никога няма да се обади, само ще чака,
ако трябва години. Поглажда шал – копринен.
Има нужда от искра. От раждане на огън. Или
само от топлина. Постепенно всичко избледнява.
Клепачите й още цедят миражи. Моите също.
Поздравявам приветливо. В нея се отваря
бездна, студен кладенец – потъвам надолу
и навътре. Крясъкът ми се смалява. Изстрелвам
хлебно топче с пръст. Не разбира шегата –
пропадането е страшно. Слухът ми заглъхва.
И някъде там – до нея, в нея – умирам. Не боли.
Но чувствам смъртта – копринена хладина.
Поглаждам я с длан. Чувството трепва. Отлита.
Няма го. Остава черният туш. Още по-разреден.

ПРЕДИ СВЕТОФАРА
Жена е – личи отдалече, баба – отблизо личи.
Протяга ръка за просия. Без да каже дума върви
край колите. Двайсетина метра срещу потока,
двайсетина метра – обратно. Все мълчаливо.
Очите й не говорят – кафява повърхност. И само –
цоп, цоп – раздвижват се кръгове. Получи ли
пари или цигара. Иначе само гладка повърхност.
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НАСКО
нищо не умее да прави. Или умее толкова малко, че почти
не се забелязва. Изглежда нещастен в началото на деня.
Понякога по-нещастен е в края. Пуши цигари по-дълги
от пръстите на ръцете му. Виждал съм го доволен, ядосан,
гневен, уплашен. Не за дълго. Излиза навреме. Наоколо е.

ЛУДАТА
отдавна не е дете. Не е момиче. Лудата си е луда.
В устата й зъбите са малко. В усмивката – смехът.
Често се оглежда във витрината. В очите на хората.
В желанието си да стигне до самия край на улицата.
И да се върне. И още, още – не е уморена. Наведнъж
ще изживее живота – ще го изпие. Ще го разплиска.
Сега шепне, повтаря, припомня – репетира лудостта.

ЦВЕТНИ ПЕТНА
През тази огромна врата
нищо отдавна не влиза.
И няма какво да излезе.
От цветната мазка над нея.
Виждам друго петно.
Нова възможност за изход.
Разположен високо, неясен.
И прекалено небесен.
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ОБРАТЕН ВЛАК
1.
Слаба е литературата, по-слаба
от петле в ноктите на орел, от войниче
пред първото си сражение. – И дори
точно тази слабост не
е най-голямата й сила
(както би казал оня,
който завинаги си е отишъл)
2.
Поезията неизменно е обърната
към самата себе си – себе си самата
изговаря непрестанно – две огледала,
изправени едно срещу друго. Между тях
светът се е побрал.
3.
Поезията е само занимание за старци –
последното убежище, зародишът,
в който се завръщат и се сгушват, огромни – както
земята в семенцето се е свила
в очакване.
4.
На север пътува този влак – на север
и назад – като стрела от детски лък,
изстреляна към слънцето. Тя знае,
че никога не ще достигне до целта.
Но то не знае.
(То – детето. Или слънцето...)
5.
Заради онова дете с голяма бяла панделка, което
изсипва целия кашон с играчките си
пред съседските деца на пода и после

ПЛАМЕН
АНТОВ
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от ъгъла на стаята се радва мълчаливо
на играта им – заради това дете
прощавам всичките предателства
и всичките убийства. – И все не съм
предаденият аз, не съм убитият, защото
назад пътува този влак, на север
и назад. И няма
да стигне никога до края. Там, където
ме чака една студена пуста стая. И само призраци
витаят.
6.
Нямам снимка на дядо ми като дете
с прозрачна кожа, през която
прозира светлината на селската му
няма, тъмна и бездънна
душа. И вечна, каквато само селската душа
е.
Дядо, идвам да си поиграем с теб
на индианци. И аз ще бъда лошият –
бледоликият, който иска да похити съкровището. – Но ти
ще го опазиш, дядо – и този път
ще го опазиш...
7.
Неуютът на света поражда
уюта на душата. – И всеки си избира
уюта, в който пребивава. – Аз
съм винаги от другата страна на прозореца,
сред ноемврийските поля, прогизнали от влага,
и черните като ръце дървета,
заедно с мръзнещите врабчета
и изчезналите гугутки от детството
с черно герданче на шията.
24 ноември 2015,
влака
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ЧЕРНО НА БЯЛО
Родината-Майка
все в черно ходи
Черно море ѝ е пред очите
Бяло море – в мечтите
Черни връх побеля
Побеля и лястовицата
свила гнездо
в сърцето на моя баща
Родината-Майка
е забравила своите деца
Над бели листа
баща ми е обронил глава
Бели стихове капят
бавно
и тежко.
1999

Роден е през
1962 г. в Казанлък,
но е отраснал в
Русе. Живее и твори в София. Поет,
преводач на поезия,
художник. Завършил е живопис в
Националната художествена академия в София. Включен е в български
и чужди поетични
антологии. Негови
стихове са преведени на 20 езика в света. Лауреат е на
Националната награда за поезия на
ДИ „Христо Г. Данов“, Пловдив през
1995 (за стихосбирката „Вратите на
рая“), на наградата за култура и изкуство „Сексагинта Приста“, Русе
(1995) и на македонската „Литературен Дедал“, Скопие (2014). Автор е
на стихосбирките:
„Вратите на рая“
(1995),
„Сянката

МИЛА РОДИНО
Посред битака на битието
политици продават купуват
купуват продават душѝ
(техните отдавна са продадени)
Посред батака на битака
политици с тъмно минало
обещават светло бъдеще
(но изграждат само нов бардак)
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на полета“ (2000),
„Пилигрим на Светлината“
(2003),
„Криптус“
(2004,
2007),
„Гласове“
(2009), „Градината
на тайните“ (2014),
„Яйца на феникс“
(2014); „Hodočasnik
svjetla“ („Пилигрим
на Светлината“),
избрани стихове на
хърватски (Загреб,
2008),
„Словото
Пастир“, избрани
стихове на македонски
(Скопие,
2010),
„কবিতা,“
(„Стихотворения“),
избрани стихове на
бенгали,
издание
на Световния поетичен фестивал
в Калкута, Индия
(2013), „ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ.
Възнесение.
Вознесение“, избрани
стихове, триезична
– на арменски, български и руски (Степанакерт, Нагорни Карабах, 2014),
„Lumea cuvintelor“
(„Светът на думите“), избрани стихове на румънски
(Яш, 2014), „Jajца
од феникс“, избрани
лапидарии, е-книга
на македонски (Скопие, 2016).

Посред битието на бардака
политиците са обладани
от усърдни акуратни бесове
(А аз съм обладан от стихове)
Мила Родино
ти си земен ад
2003

СЕГА
Змия под камък
Вземи този камък
И камъкът ще се превърне в хляб
Хвани змията във ръка (не бой се)
И тя ще се превърне в риба
Не казвай: вече е късно
Не казвай: още е рано
Защото гладно е народното стадо
Защото дълго твърде дълго пастирите
раздаваха камъни вместо хляб
раздаваха змии наместо риба
Вземи вземи този камък
Хвани змията във ръка
Сега
2001
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ПОЕТЪТ МОЖЕ
Казаха:
Поет къща не храни
Казаха:
Поетът може само
червеите да нахрани…
О, не –
Поетът гълъбите храни
Поетът орлите храни
Поетът ангелите храни
Поетът сърцата храни –
сърцата на хората
които все още са гладни
за Истина и Светлина…
Поетът може
със пет стиха
хиляди да нахрани*
2006
_____

*Алюзия за едно от чудесата на Иисус Христос, който нахранил
хиляди хора само с пет хляба и две риби. (Св. Ев. Йоан 6:4-14)

РОДЕНИЯТ ПОЕТ
Роденият поет е неземно същество
Поетът идещ на света
привидно е като всички хора –
не са му чужди жаждата глада
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умората съмнението самотата
болката и суетата
Но в действителност той иде отдалеч –
от пасбища вълшебни с огнени стада
със сияйни ангелски ята
със жар-птици ходещи пеша
със милосърдни кротки зверове
със пеещи цветя и светлинни дъждове
от божествени еони
Роденият поет пристига от страната
на думите-слънца
Роденият поет пристига в този свят
за да спасява Красотата
от неговия ад
Във всяко време
Поетът е вечния Орфей
отново слязъл в ада
за да изведе оттам и отведе
Душата-Евридика
във света на светлината
2004

ВЕСТИТЕЛЯТ
Вестителят се появи
Той носеше два облака
под една мишница
и имаше прозирно-бистро
изворно лице
с водни кръгове около очите
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Изрече ято птици
Вещаеше потопни дъждове
и нови светове
След това се изпари
На неговото място
израсна в миг дърво
И вместо със листа
то ненадейно се покри
с уста
2004

В ОБЛАКА – ГЛАС
Над света – облак
В облака –
Глас:
В сърцето – нож и нощ
В нощта – пламък и камък
В камъка – пяна и рана
В раната – бяс и глас
В гласа – нощ и
Нож...
в сърцето
на света
2008
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ДУМИТЕ
1.
От ужасното лице на света
ме побиват
думи
2.
Думи като термити ме лазят
и глозгат плътта ми
Аз съм храна за думите
Толкова ли съм вкусен?
3.
Думи
На изток запад север юг
В ширина дължина дълбочина висина
Горе долу вътре вън
Думи навсякъде думи
И няма място и няма време без думи
И вечност няма без думи
Не можеш да избягаш от думите
Защото всичко е думи
Ти също си дума
Битието е дума
А небитието е
Мълчанието на думите
2016
ПОСЛЕДЕН ВИК
...и ветрове се вмъкват във сърцата
сменят се лица и маски
въздушни кули се издигат далеч от вавилон
и е последно времето ала животът

MOPE

въобще не е последен въпреки апокалипсиса
в душата където властва друга троица –
рицарят смъртта и дяволът
и древни митове пристигат предрешени
като последен вик на модата
а модерният човек крещи със вик
зад зъбите и търси нов едвард мунк*
и медийната чума все върлува
и пирува заедно с отрочетата на лъжата
които хвърлят прах в очите на съдбата
мрак опложда тъмнината и така
на бял свят се появяват мъртъвците
и тъжно е лицето на земята
а човечеството е самотно но човекът
не е забравен единствено във светлината
в края на тунела
2007
______

*Едвард Мунк (1863 – 1944), норвежки художник.
Неговата най-известна картина е озаглавена „Вик“
и е считана за икона на екзистенциалното страдание.

ПРИЮТ
„Спомен
който не е мой…“
Екатерина Йосифова

Аз съм приют за спомени
които не са мои
Бедни и сиротни – те се скитаха
във този безсърдечен свят
цели векове
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Но аз отворих вратите и казах:
Елате о елате всички вие
осиротели безпризорни спомени –
отсега нататък аз ще бъда
вашият покров!…
Аз съм приют за спомени
които не са мои
И животът ми сега е сбор
от множество животи
Аз помня: вече съществувах
преди да се родя
И помня: продължих да съществувам
и след като умрях
2004

ТОГАВА
„Моето тяло ще изчезне
в сънищата...“
Радован Павловски
И тялото ми ще изчезне
във пределите на съня
във безпределния свят
на отвъдната тишина...
Но тогава моят дух ще се яви
И моите думи ще се пробудят
от дълъг сън
и ще тръгнат по света...
И ще започне в този миг
моят нов и непознат живот –

MOPE

с невидимо прозирно тяло
и с дух от плът и кръв...
2007

ТОГАВА
И тогава когато Слънцедатният ме призове
и изрече моето скрито тайнствено име
за да се преселя окончателно
от света на мрака в царството на Светлината
и да премина Отвъд
през многобройните невидими Врати
и тогава когато тялото ми се спусне надолу
за да се съедини със земята
а душата ми полети нагоре
за да се съедини с Небето…
Тогава онова което е долу
ще стане като онова което е горе
и северът ще стане юг
а западът ще стане изток…
Тогава ще се слеят горните и долните води
ще разцъфнат пустините
и смъртта ще остане без царство*
а животът ще бъде всичко във всичко
2016
_______
*Стих от Дилън Томас.
Из сложената под печат книга с избрани стихотворения
„Мистичната роза“ (изд. „Ерго“, София, 2016)
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САМОТНО ДЪРВО
Дъб насред поляната – корона
в демокрацията на тревата.
Може би – завоевател
на въздушни територии,
може би – небесен корен
в почвата на светлината,
може би – апотеоз
на борбата с гравитацията…
А дали не е трева,
на която й е провървяло?
Дъб в различно измерение –
живо множество от думи.

КРАЯТ НА ЛЯТОТО

ПЕТЪР
КРАЕВСКИ

Прегорели слънчогледи.
Скупчени в уплаха плашила.
Погледът им – зряло семе.
Тегли към земята.
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АВГУСТА
Минава като вятър през нивята
красивата жена на лятото –
зърната рони,
кърши им стъблата
и плашилата ужасява.
Вършее златната августа,
пастирката в прибоя на ятата,
танцуващата в зноя на миражите…
А някакъв самотен слънчоглед
свенливо я изпраща с поглед.

ЛЮСПИ
В апокалипсиса на тялото,
където клетките умират и се раждат,
ти – все по-друг,
все по-различен
и все по-чужд родител
и гробар на себе си.
Остатъците са навсякъде:
по снимките,
предметите
и хората.
Ветрееш се – на късове, прозирен –
като олющената кожа на змия.
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СТАРЕЦ
Все по-отнесен – чироз
в човката на гларус.
Попитах го:
- Къде отиваш?
- Зад залеза – отвърна –
там, където съмва.

ШАХМАТ
Фигурите са достатъчно,
а позициите – защитени.
Всяка жертва е оплакана,
нови жертви са планирани.
Полосата на атаката –
хоризонта на дъската.
Тъкмо слагаш бяла пешка
на победните координати,
черно паяче се спуска
и превзема бойните полета –
шах
и мат.
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МОЯТА КОТКА
Моята котка
разговаря с птиците.
Ст. Станоева

Ето как общува с птиците моята котка –
дебне ги, а те й дават поводи
да не умира от глад.
Всички мислят, че моята котка
осквернява пилешка плът
поради зверската си природа,
но аз знам – моята котка вярва,
че като вкусва кръв от хвъркато,
ще се научи да лети.

ФАНЕРОЗОЙ
Да съзерцаваш личните епохи
в еоните на твоя свят –
от Камбрия на детството
през младолика Юра
до Кредата на зрелостта
с напиращия в нея Незозой.
И всяка ера – със своя периодика
и климат, и неповторима флора,
и фауна, и най-любими динозаври…
Преливаш в следващата вечност
и бавно се насищаш в нея.
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Екосистемата ти е валидна
до следващия катаклизъм,
до ада на всеобщото измиране,
което утаява в почвата
болезнено заострени фосили.
Непроменимото си ти.
И неочаквано
започваш да
изчезваш,
чезваш,
чез
.

ДИАЛОГИЧНО
Сънувах Дикинсън до По и Уитмън,
които казаха в едно с човешки глас:
- И днес не ни присъдиха награда за поезия.
Отвърнах им:
- Честито!
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***
Толкова ти липсва някой
който никога не е
съществувал
***
ЗАДУШНИЦА
не сварих житото
оставих го да покълне
не прелях виното
напоих просяците
черешите изсъхнаха
необрани
гробът ти пустее в мен
камъкът притиска утробата ми
студените му остри ръбове
се врязват в плътта
като думите
които никога не намерихме
да си кажем
***
Кога убихме Хамлет
и обърканите линии на мисълта
се стегнаха около шията ми
Откога шутът носи царската корона
а костите ми се търкалят
в краката на другите
Кога убихме Хамлет
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Казвам се Анна
Христова и съм родена на 26.06.1966г
в гр. Казанлък.
Пиша поезия от
декември 2014 г. под
името Анита Крис.
Пр ед почи т а м
кратките форми
в свободен стих и
хайку. Имам публикации в интернет
издания.
Скоро ще излезе
и първата ми стихосбирка стихосбирка
"Опитомяване на
камъка" от ИК ЗНАЦИ под редакцията
на Керана Ангелова.
През последните 25 години работя като дизайнер
на дрехи. Собственик съм на шивашки
ателиета АНИТА.
По образование
съм инженер - ТУ
София и математическа гимназия "Н.
Обрешков" в родния
ми град Казанлък.

АННА
ХРИСТОВА
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с отровата на несбъднатите си желания
с мълчанието на неродено бъдеще
Кога убихме Хамлет
и оставихме кинжала
в себе си
***
Върху безформените облаци
слънцето узрява
в пълнолуние
дъждовните капки напомнят
че зимата е на година разстояние
и дъхът
който рисуваше по прозореца
кристални картини
бавно се стича по стъклото
***
Пиша върху хляба
и го пускам по водата
думите покълват
в тинята
***
ПРИЧАСТИЕ
Коленича като в храм
и утолявам глада
с думите Ти
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***
ХЕЛОУИН
някой каза
че светлината идва отвътре
изгребах вътрешността си
и я хвърлих на прасетата
сега зейват светещи
огромните дупки
на очите и устата
тръгвам да търся
Човека
***
ОБЕЗКОСТЯВАНЕ
„остави
аз ги умея тези неща по - добре"
каза ти
разтвори внимателно плътта
и с грация изтръгна вътрешността
гледах рибата
разрязана на две
гледах мястото
където до преди малко
блестяха гръбнакът и костите
колко голяма празнота
остана вътре в мен
след като те изтръгнах

57

58

MOPE

Завършил е Българска филология и
философия в СУ „Св.
Кл. Охридски” и режисура и актьорско майсторство във ВИТИЗ
„Кр. Сарафов”. Носител на национални
награди за режисура,
драматургия и за поезия „Златно дунавско
перо”. Автор е на пиесите: „Най-светлият
син”, „Недосегаемите”: „Небесна болка”,
„Човеколомна” и др.
И на книгите с
поезия: „И затова ви
призовавам”, „Довереник на лунния стъклар”, „Траектории на
отчаянието”, „Безмълвен събеседник”,
„Безкрайни интонации на смисъла”. Под
печат е книгата „Несъответствия”.

СИМЕОН
ДИМИТРОВ

ПОЕЗИЯТА
Осинових езика на поезията.
И грижите ми станаха безгрижни.
От земните илюзии прегърбен аз се изправих
като дух невидим.
Прехраната му се оказа трудна,
защото той не е всеящник дребен.
И в труд затънах,
но във труд, от който
стократно се изплащаше трудът ми.
Не аз,
а той ме възпитава.
Наставник съм,
а вслушвам се в сина си.
В живота го въвеждам предпазливо.
А той
на мене и живота ми спогажда
такива изненади, от които…
Изпитвам радост,
тържество,
блаженство,
когато ме нарича: - Ти си…
родителят…
И ме прегръща
с онова, което
все искам да го назова…
Ала, уви, не мога.
Но то живее осезателно
у мене.
КРЪГОВРАТ
На погледа ми мрежата улавя
излишъци от видимия хаос.
Но аз отказвам…
Щедро разпилявам
със шепата на моята умора
остатъка от улова стандартен.
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А някаква невидима ръка
- но упорита със жеста на сеяч, зърна разхвърля
в полето на съзнанието ми свенливо…
Не може да е мое
това съзнание оскъдно.
Не може
дори една-единствена от тези семки да се хване
във почвата от хаос трансцедентен
на моя разум!
Безпомощно се нося –
аз, частица… Не!
Аз – стръв на Бога.
Усилията ми
до край ме изтощават.
И в световърта
пак потъвам
и изчезвам.
ЛИЧЕН БАГАЖ
От детството го трупаме.
Препълнен е до крайност.
Той винаги е с нас.
Багажът личен.
На него се дължи на всеки битието.
Аз слагах, но със мене
прибавяха и други…
По-близки, по-далечни,
добряци и злодеи,
събития и сънища,
учители и книги…
Без избор и със избор,
полезно и излишно,
и вехто, и модерно,
безсмислено и мъдро…
Подреждах ги на пластове
и в пълен безпорядък.
Нахвърлях с настървение:

59

60

MOPE

и обич, и омраза,
и висини с падения,
реалност с нереалност…
Тежи, защото в него
пренасям и онези,
които ми осмисляха пътуването звездно:
Блейк, Плутарх, Рембранд, Шекспир,
Бош, Питагор, Перс, Емили,
и Сведенборг, и Дюрер,
и Сигален, и Майстора,
и Кафка, Ван Гог, Бекет,
Песоа, Борхес, Паунд…
Пренасям си багажа
навсякъде със мене.
Но в стръмното пътуване
аз рядко го използвах.
А таксите му плащах.
До пълно разорение…
ПЪТЕШЕСТВИЕТО
Светкавични копита
печатите си вбиват
във восъчната пита
на времето пространно.
И Съществото Земно у мен
припряно тича,
и мята се в движение
върху гърба настръхнал
на странното добиче.
Обратно –
в мен Небесният –
безлик, недостижим прониква.
Вглъбен се вглежда в бездната,
в покоя вътре в мене.
На Вечността в покоя.
Душевната ми лава
възторгната изригва.
Небесното призвание
да може да достигне…
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И нежен, мимолетен, съзвучен пътешественик –
с билета си в сърцето пътувам неуморно
все тук!
Перпетуум мобиле.
До онзи звън Отгоре
по телефона ми небесен,
по който ще дочуя…
Най-светлото звънене.
ПРИМИРИЕТО
Очаквах го.
С дълбока, мъдра нараненост.
Като внушение от допир
със някаква невидима действителност.
С една неяснота,
която ме изправяше уверен.
Без никакви сигнали…
Скован бе ешафодът добросъвестно.
Площадът се парализираше от маските
на обитатели неуки.
Пазачите на Времето
прозяваха в просъница бдителността си.
Отгатнати, но несломени,
касапите във пълно снаряжение
оплакваха самонадеяно кръвта ми.
Издъхваше,
в небесните ми пръсти
безсмислената ярост.
Израстваше и се втвърдяваше у мен
дървото на покоя,
с насладата на Ерос.
И покаянието се разлистваше не угнетено…
Ще се завърна.
И примирен
ще съблека последните доспехи.
Не победител, но
не победен.
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Из ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ”
Поетичният конкурс „Свищовски лозници” вече е традиция, която
ежегодно събира мнозина творци от цялата страна и дава възможност за проява на поетичния им талант.
На „Свищовски лозници – 2016” бяха присъдени следните награди:
Първата награда отиде при Йордан Атанасов от Стара Загора з
стихотворението „Талвегът”. За стихотворението си „Късна изповед”
Лили Христова от Бургас получи втора награда. Също такава награда
получава и Елена Влаева от Габрово за „Събирач на миди”.
Трета награда за стихотворението „Тъгуват птиците” бе връчена
на Александра Ивойлова от София. Наградата „Николай Искъров” получи Гюлшен Алиева от Плевен за стихотворението си „Сърповидна
луна”.
* * *
Йордан Атанасов

ТАЛВЕГЪТ

На сал, по средата си – в талвега Дунавски.
Съзираш, което тече и се движи край тебе...
В косата ти вятър, в очите ти: рибни муцунки,
и конче с крилца, и комар или клон непотребен.
Човек на брега сред камъшите вика отсреща .
съседът вековен ти маха за поздрав.
И пращаш му кончето – жив хеликоптер във отговор.
И този жест, всичко това те подсеща,
как тази река неведнъж си минавал
със поглед, с русалки във мислите. И истински
в Голямото републиканско плаване...
Когато реката и ние оставахме чисти.
Годишното републиканско плаване... Помня
борбата кой пръв да доплува оттатък .
да спре хронометърът хладен. И спомен
да има – как пием таниново вино с приятели. ..
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Замръкваш и виждаш отгоре един похлупак –
звездите с реката искряща на Млечния път.
В нощта ще сънуваш незнайно как, че
Той – салът на времето, в твоята плът е...
На яве – в средата си, в талвега, мили човече.
Животът е рибката златна – подема те...
С вълните си нежни те носи към нещо обемно.
Към талвега жив на Вселената вечна...
* * *
Лили Христова

КЪСНА ИЗПОВЕД
Кой ли вятър,Чужденецо,
ти отнесе пътя?
Твоята съдба ти е сърдита,
щом те е запратила далече,
в този мръсен ъгъл
на земята...
В селото, проядено от старост,
в тази кръчма – царство на мухите,
знаеш, неизбежно е да чуеш
тъжната история на всеки...
Моята е кратка – пих от цвете.
Цвете беше моето момиче,
но не я приех като подарък –
смазах я с великото си Его...
И когато я изпих до капка,
с нея си замина и животът...
Мрак е, чужденецо –
като болка.
Казвам ти съдбата е сърдита –
прати те
в пиянските брътвежи
на нещастник, неопазил цвете...
Запомни – сърцето ти
избира
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като копие целта си,
но от раната, която
причинил си –
твоята душа умира...
* * *
Александра Ивойлова

ТЪГУВАТ ПТИЦИТЕ
А между лятото и есента
тъгуват птиците.
И пълен е с предчувствия дъждът.
В зенита спира ниско слънце
и бърза да потъне в здрачината.
Ще дойде другият сезон.
Най щедрото сбогуване със цветовете.
Дъхът на вятъра ще стине
и утрото ще ослани гората.
След всеки лист отронен
ще е тишина.
Все по-вглъбена...
Додето паднем най-подир в дълбокото –
най-бялото, най-чистото смирение.
И нещо ще се промени в тъгата,
останала несетно зад гърба ни.
Че между лятото и есента
тъгуват птиците.
А в сънищата на снега
тревата расне...
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Любимата чашка (от "Bohemia") на Мустафа Кемал , секуларната революция und die neue Sachlichkeit

бурса
мина
ялова
май
ужким
има
крушка
опашка
боже
дай
едно
може
чай
в турско
синя
но
чешка
чашка

ПЛАМЕН
ШУЛИКОВ

21.07.2016
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Задушница
Задушно е. Под дъбовата сянка
си шепне майка ми с роднини,
ту с майка си - със мойта баба Янка,
ту с баба си – с прабаба ми Ирина.
Разхлажда мъртвите със вино,
с череши живите гощава.
Дали не знае баба й Ирина –
посреща или се прощава?
18.06.2016

Графика, Бриджит Райли

MOPE
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ПАМЕТ

Из "Царски приказки"
За черните мисли и за поезията
Един ден царят казал на своя съновник:
-Снощи получих красиво звездно послание: да се изчистят
черните мисли в главите на моите поданици.
-Царю честити, и аз получих същото видение! – уверил съновникът царя и добавил: – Издай, царю наш, височайша заповед всички да изперат в реки, потоци и извори главите си от
насъбралата се в тях мътилка.
Царят издал такава заповед и вестоносците я разнесли по
всички кътчета на царството.
У хората се била насъбрала толкова чернилка, че реките,
потоците и изворите се размътили зловещо. Рибата, жабите и
много земноводни измрели. Видрите направили жива верига
на главния път за столицата и спрели движението на каретите
към нея. От вливащите се мътни води в морето то почерняло и
го нарекли Черно море. Децата, които се къпели в него и в реките, станали черни като негърчета. Бялата птица навраг, която
много обичала да се гмурка във водите на реките, почерняла и
хората и обърнали името в гарван. В главите на хората се наслагли още повече черни мисли. Влошило се здравето им и много от тях преждевременно отишли на оня свят.
Не щеш ли, по туй време в царството отдали всенародна
почит на най-големия поет в чест на стогодишнината му. Негови
стихове се рецитирали в училища, университети и по сцените
на театрите. Лъчистата му поезия огряла с бяла светлина челата
на малки и големи. И станало чудо: черните мисли у поданиците намалели толкова, че нямало нужда те да се перат в реки,
потоци и извори. Поетичната реч миела по-благополучно от водите им.
Завъдили се в тях пак риби, жаби и други земноводни.
Придворният поет убедил царя, че ще бъде полезно за светлия
разсъдък и за здравето на поданиците в училищата да се изучава и декламира поезия. Така и станало.

Атанас
РАДОЙНОВ
1932 - 2016
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Царят и индришето
Не щеш ли в едно царство-господарство усетът на царя за миризмите разни се увредил и той не понасял вече в държавата му да мирише на овчи и кози грепки, на кравешки и птичи изпражнения. Вбесявала го миризмата на конска пот и фашкии в собствената
му конюшна. Търпял, търпял царят и един ден издал заповед да се ликвидират всички
ферми в царството. Царска дума на две не става...
Но последвала страшна безработица. Кравари, коняри, свинари и птицевъди се
вдигнали на бунт.
В царството имало назначен министър по миризмите, който знаел, че по чудо царят бил съхранил само усета към аромата на индришето и си падал много по неговото
ухание. Този министър предложил, да бъдат разкрити институти за култивиране на индрише. Не минало много време и цялата страна била осеяна с плантации за отглеждане
на това цвете и със заводи за извличане на парфюм от него. Всички поданици били
впрегнати в това производство. Хората в царството започнали да се наричат „индришевковци“. Навсякъде пространството било изпълнено с фин, приятен, упоителен мирис.
Но, уви, той не можел да замести потребността от месо, мляко и яйца. Преди в царството имало изобилие от тях, а сега ги внасяли от други страни. Парите в царската хазна и
в кесиите на хората не стигали за вносните скъпи продукти. Пък и вкусът им не бил така
приятен като на нашенските. Министърът на финансите наредил да се печатат книжни
пари, но те скоро се обезценили и не спасили държавата от сиромашия.
В настъпилата безизходица царят се разболял и...издъхнал. На престола се възкачил
неговият зет, принц от съседно царство. Той се бил оженил за красивата принцеса година преди туй. Виждал съсипията в царството, но бил безсилен да промени капризите на
тъста си. Но след смъртта му, като станал цар, принцът уволнил некадърните министри,
върнал в страната фермите за свине, крави, коне и овце. Вместо индрише, земеделците
сеели и жънали жито. Настанало изобилие в царството. Хората и държавата забогатели.
И всички в царството се върнали към естествените мирзми на своята земя: на
пчелен мед покрай пчелините; на мащерка край горските каменисти припеци; на пръчовина подир козите стада; на конско възкисело след конските впрягове; на димец от
лайнушки на ливадите, където пасели стадата с крави; на овчи вимета подир звънките
хлопки на овцете. А индришето останало само за домашно цвете. Момите си пъхали
листенца от него в пазвите, за да ухаят на хубаво.
-Когато сме най-зле, тъй да сме! – казвал новият цар на принцесата.
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Което е добре, е за добро
Eдно време кой знае защо, може би заради едната суета, кметовете на две
малки градчета започнали да се съревновават кое от тях е по-добро място за живеене. В първото имало запустял храм. Запретнала ръкави градската управа, ремонтирала го, възвърнала някогашната му красота и святост. Започнали да се стичат в него гражданите му и гостите му, за да си говорят през зографисания купол с
небето, а когато камбаната звъняла, благославяли Господ и светиите.
В другото градче имало изоставена римска баня. Градската управа запретнала ръкави, иззидала порутените стани, възстановила водопроводните керамични
тръби и подовото отопление. Гражданите и гостите на градчето се къпели и благославяли чудото на водата.
После в едното и в другото градче били поправени улиците, светнали по тях
фенери, станало приветливо.
Построена била в първото градче съдебна палата, а във второто – спортна палата. Нови тържища привлекли търговци и купувачи.
Спорът между двете градчета стигнал до ушите на царя. И той назначил специална комисия начело с архонтът Аспид да реши кое от тях е по-заслужило.
Огледали видните царедворци едното и другото градче – всичко чисто, уредено,
привлекателно, красиво. Различавали се само по едно, че в първото имало просторен парк, а в него много красиви дървета, храсти и цветя. Цели ята птици пеели
и изпълвали с живот небето. Бели гълъби кацали по раменете на децата, който им хвърлели храна. Било хем красиво, хем жизнерадостно. В другото градче
липсвало това. Комисията справедливо отсъдила, че първото градче е по-доброто
място за живеене.
Царят дал от хазната пари в него да бъде издигната висока часовникова кула.
В купола й монтирали музикално устройство, което всяка вечер точно в двайсет и
един часа свирело химна на царството.
-Което е добре, е за добро! – казвал царят и поканил на гости в градчето царят
на съседното царство, с което дълго време воювали. Подписали договор за мир
и добросъседство. Само след няколко години двете царства станали най-добри
места за живеене.
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Татуираните стършели

Ванцети
Василев

- От ужилване от стършел се умира! - стресна го уплашеният
глас на жена му от отвъдния край на телефона - чакай.... включвам
компютъра... отварям “Гугъл”. Олеле: „понякога смъртта.... - гласът
на жена му панически се изви като плач – може да настъпи и след
два дни...
Насмешката, с която погледна малката червена точица от
боцването като игла на спринцовка се стопи и той си спомни, че в
началото на лятото негов съсед умря от ужилване на оса.
- Нищо ми няма! Утре няма да има и помен от това! - отвърна
смело той.
- Крис, качвай се на колата и си тръгвай веднага! Преди това
се отбий в медицинския пункт на селото! Вероятно има дежурен
лекар, нека те прегледа. - настоя гласът на жена му умолително.
- Не се притеснявай! Ще се оправя. Почти не личи. А и болката
изчезна.
- Къде те ужили?
- На дланта на дясната ръка, близо до малкия пръст.
- Подуто ли е много? ...Чакай...тук пише.... “при ухапвания
на дланта често подуванията са на обратната страна на ръката”
Имаш ли подуване там? Ще се обадя на Жоро да се отбие при теб
и да те види. Жена му ми се обади. Каза, че се налагало тя също да
остане в града. Там сте сами, селото е наблизо, но едва ли някой
от селяните може да ви помогне.
- Не го прави! Знаеш, че приятелските ни отношения свършиха!
Не желая да получавам помощ от човек, който е паднал толкова
ниско в моите очи! Ето, гледам си дланта, малко червено мазолче
там, където започва дланта, с червена точица, обръщам я, няма
никакво подуване - описваше Крис състоянито си и съжаляваше,
че бе я обезпокоил. - А и няма никакви изгледи да имам! Успокой
се!
Сприятелиха се с Жоро през студентските години.
Постепенно около тях се оформи приятелски кръг от стари
и нови приятели, но цялата тайфа от дванадесет човека
гравитираше около трима – те - двамата и Желязко или
Джеки, както го наричаха всички. Джеки бе син на местни
селяни. Той ги бе убедил да си купят места в околностите на
това село. Крис и Жоро започнаха да строят вили. Всяка събота
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на седмицата през цялата година , с изключение на месец август, когато всеки
от тях се излежаваше върху пясъците на някой от плажовете по Черноморието,
се събираха на вечеря у някой от тайфата. Помагаха си един на друг при
строителните работи, правеха комбинации за снабдяването с материали
за да направят някои и друга икономия и да се снабдят с дефицитни стоки,
все пак социализмът не предлагаше голям избор, а понякога никакъв и тогова
Жоро, член на партията, дърпаше механизма на неизчерпаемите си връзки. Така
ги завари падането на комунистите или Промяната, както казваха за да не
дразнят Жоро и още двама от тайфата, членове на партията. Отношенията
им в компанията останаха същите, с една единствена разлика: разговорите им
станаха по-свободни. Много неща се изричаха с истинските им имена, а Крис
вече не изпитваше същия страх, както по времето на комунизма. Тогава не
се осмеляваше да отрече комунизма като система и да я нарече непоправимо
зло. Критикуваше отделни личности за противообществени прояви, по-малко
порядки от живота. Определяше себе си като независим индивид, аполитичен,
говорел саркастично само и само да се подобри обществото, иначе, той оставал
твърд подръжник на социализма, казваше го повдигайки очи към небето, сякаш
се молеше, но знаеше, че това бе отрепетирано лицемерие, а не опит да убеди
слушателите си. Той бе една малка частица от „колективната симулация”,
която се разиграваше като на театрална сцена. Тогава времената бяха опасни.
Във въздуха витаеше заплаха, всяко недоволство и критика водеха до наказния и
преследване и според поведението можеха да ескалират. Но нещата се промениха.
Крис освободен от страха на една от вечерите им, когато бяха заедно, изрече:
„Срути се омразната система!” Остана верен на себе си, не се присъедини към
нито една от никнещите като гъби партии, не излезе на нито един протест.
„Никаква политика, никакви партии! Продължавам си живота, както преди. Ако
ме интерсува нещо, това е някой лидер, който се откроява сред останалите и
желае да дръпне живота ни напред, към благополучие!‘ И бе разочарован дълбоко,
когато главата на един такъв брадат лидер „падна”. Харесваше го, беше добър
оратор, имаше харизма. И изведнъж медиите отпечатаха досието му. Бил
информатор на Държавна сигурност. Започна „войната на досиетата”. Стана
предпазлив в избора си на харизматичен политик. Очакваше поредната жертва
на компроматите. „Добре, че нямам досие.”- каза по време на една от съботните
им вечери. “Сигурен ли си?”- засмя се иронично тогава Джеки. “Пошегувах се” успокои го той, като видя вкиснатото му лице. „Кой си ти, че да се интересуват
от теб?” Подмина случката мълчаливо, ала по-късно като се прибра у дома,
седна пред масата в кухнята, извади молив и нарисува родословното си дърво.
Един имотен селянин, “опънал” се при кооперирането в страната, не щял да си
даде земята, след което му ударили един бой, той подписал, че влиза доброволно
в те-ке-зето, но имал хаплив език и им рекъл:“взимайте я, но не мислете, че се
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обработва лесно“, натупали го още веднъж и го освободили; един зет, женен за
братовчедка на майка му, престоял няколко години в концлагера „Белене“ или
трудово-възпитателно училище, както ги наричаха тогава. Трети братовчед,
избягал в Австралия, невъзвращенец, не се занимавал с политика. И това е. „Не
вярвам, че някой би ме наблюдавал за трима роднини, на които бяха лепнали
етикета „врагове на народа.“.
Бе късна лятна вечер и той тръгна да закачи подвижната лампа на стената
за да осветява двора. Чу бръмчене на насекомо, видя го как направи кръг около
елекрическата крушка, после усети милувката на крилете му. Помисли, че е оса.
Можеше да хвърли подвижната лампа и да се предпази, но щеше да я счупи.
Насекомото успя да си забие жилото, но той реагира светкавично с лявата ръка,
махайки го от кожата си. То полетя и се удари в каменния под, а кракът му го последва.
Отмести го за да види предсмъртните му конвулсии и чак тогава видя размерите
му: надхвълляше 2 сантиметра. Беше стършел! Бе ужилван от оси няколко пъти, от
пчели много повече, слагаше тампон, напоен с оцет върху мястото на ужилването
и за ден-два оттока и болката изчезваха. Не бе алергичен. Сега, обаче бе стършел.
Обзе го безпокойство и затова се обади на жена си. Обикновено ходеха на вилата
си заедно с нея, но тази събота тя бе останала в града у дома им за да работи върху
неин проект. Закачи лампата на куката и продължи раговора си, разхождайки се по
терасата.
- Не виждам причина да се плаша, а ти да се тревожиш! Притиснал съм мястото
на ужилването с памук, напоен с оцет. Болката намаля. Ако видя, че породължава да
се подува и не мога да заспя, ще ти позвъня и ще си тръгна към града.
„Да допуснем, че имаш досие. Не те съветвам да пишеш на Комисията по
досиетата и да го изискваш!”- посъветва го отново Джеки. „Ще останеш без
най-добрите си приятели. Може да се окаже, че те са те донасяли най-много.
Тегли една черта на цялата тази шумотевица с досиетата. Било, каквото било!”
“А ти чист ли си спрямо мен?” - контрира го той, но не получи отговор.
Бе се засегнал от въпроса “Кой си ти?” на приятеля си. „Говори за гузна съвест.
Съвсем друго ще звучи, ако в някой от разговорите на тези вечери или в офиса
спомене: „Представяте ли си? И аз съм имал досие.” - помисли си той. Съветите
на Джеки имаха обратен ефект. Написа молба до Комисията за досиетата,
запечата плика, лепна пощенската марка и я пусна лично в местната поща.
Получи отговор на молбата си след един месец…
Комисията го уведомяваше, че има такова и обясняваше за правилата на
получаването му. В следващата си молба отбеляза периода, когато щеше да
отиде
да
го прочете и я изпрати.
- Знаеш ли как свирят щурците? - смени той темата за да я успокои- чуй! - и
обърна слушалката на телефона към тъмнината на нощта.
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- Крис, моментът не е походящ за романтика, моля те! - чу гласът на жена му да
се проточва в апарата.
Не бе изтекъл и месец, когато получи второто писмо от Комисията.
Уведомяваха го, че може да прочете досието си в указания от тях срок. Придвижи
се с градския транспорт от апартамента си в жк. „ Люлин “ до седалището на
комисията на ул. „Гурко“№32 половин час преди отварянето. Беше четриетажна
сграда, боядисана в лимонено жълто, изправена стройно, до Министерството
на вътрешните работи като войник на почетна стража. Партерните етажи
на двете сгради бяха свързани: „Сякаш имат шубер помежду си и през него
подават папките като самуни топъл хляб. “ - помисли си Крис и се обърна към
дежурния полицай на входа. „Комисията се помещава в апартамента на партера,
вратата вляво, но сте подранили. Разходете се наоколо или, ако желаете, идете
да пиете едно кафе, докато отворят.”- услужливо му каза полицаят. Излезе и
тръгна по „Гурко” в посока към стадиона. Освен закусвалня “Къща Тропс” не видя
друго заведение. Влезе и едвам устоя на миризмата на супи и шкембе-чорба.
„Българинът продължава да закусва супа или шкембе чорба” промърмори под
носа си в посока към кафе-машината. Излезе и тръгна в обратна посока. Зазяпа
се в розовата сграда на Министерството на икономиката, сви наляво по „Вазов”,
видя бутиковото кафене „Гара за двама“ Тръгна към входа му, ала работното му
време започваше в 11 ч. Намерението да търси други заведения се изпари и той
се върна в „Къща Тропс“. Поръча си турско кафе, изпи го и се върна в приемната
на Комисията. Беше сам, а очакваше да има опашка. Служителките, които му
донесоха неговата папка бяха надянали фалшиви усмивки, а кратките обяснения,
които даваха се лееха като приспивни песни. Бяха седемдесет и девет страници.
Имало също отворена възможност да извадят срещу заплащане копие, от която
той се възползва без колебание, въпреки, че цената 10 стотинки на страница бе
твърде висока. Върху папката която му подадоха пишеше с печатни главни букви
„ДЕЛО №“, следвани от петцифрен номер, изписан на ръка. „Още десетинадвадест бройки и ще станат 26,000. Колко ли следват след мен?“ Под него
отново с ръкописен текст бе написано ДОН „Недоволник“. „Да не съм испански
благородник, че тук съм титлуван „дон“?- изръмжа Крис срещу безизразното
лице на служителката. „Дело на обект за наблюдение, това е!“- отговори му
любезно тя, разбирайки, че посетителят не е запознат с терминологията на
доноса. „Лошо, значи не съм личност, а обект. Бездушно, като едно време!“.
Недоволното му мърморене бе излишно. Какво бяха виновни тези служителки,
които най-много да са достигнали до възрастта на комсомолки по времето на
тези събития. Беше взел платен отпуск. „Един загубен ден, вместо да го
прекарам някъде мързеливо или да свърша нещо полезно на вилата, аз ще чета
някакви измислици. Какво може да донасят за мен, освен свободни съчинения”каза си наум Крис. Почуства в душата си мраз и за да го стопи направи зиг-заг
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покрай Министерството на земеделието, разгледа орнаментите по сградата
му, сви на ляво по “Вазов”, възхити се и на сградата на Лабораторията на розите
и дом- музея на писателя и се подчини на вътрешната сила, която задвижи
краката му в бърз ритъм към градинката пред Народния театър. Намери празна
пейка, седна и зачете настървено досието си. Бе сглобено от справки,
характеристики, агентурни донесения, планове за мерки и действия спрямо него,
искания на служащите за сведения, отнасящи си до него, копия от различни
документи, подредени хронологично. Всеки документ започваше с печат в левия
горен ъгъл на Управлението на МВР и с два хоризонтални реда, където нечия ръка
бе написала ръкописно регистрационен номер, брой на екземплярите и датата
на издаване или приемане на документа. В десния ъгъл бе отбелязано с главни
букви “СТРОГО СЕКРЕТНО!” Няколко реда под него пишещата машина бе надупчила
“УТВЪРЖДАВАМ” и някой офицер се подписваше (а те се променяха и по имена и по
чинове). Явно бе сбъркал с определението „свободни съчинения, поради факта, че
бе абсолютно незапознат с тази част от живота на обществото и хората,
които бяха я сътворили. Причината, поради която ДС бе оформила решението
да го постави под наблюдение го стресна. Лейтенант от ДС, чието име му бе
непознато, го предлагаше на висшестоящите си да му се отвори дело и да бъде
обект на наблюдение, тъй като лицето Кристиян или Крис, както го наричаха
приятелите му, бе “засечено лице”три пъти. Стигна до първото агентурно
донесение в папката му, подписано от агент “Иванов”. Той описваше тясната
книжарничка на антикваря в безистена на на ул. “Витошка”: „Лицето Крис се
появи в 18:30 на 12 април и попита антикваря за „Един ден на Иван Денисович” на
Александър Солженицин. Той му отговори да намине в края на следващата
седмица. Крис напусна веднага, защото в това тясно пространство имаше 16
човека, чакащи на опашка с въпроси за книги. Сигурен съм, че не ме видя. Добри
познати сме и никога не ме е подминавал, когато сме се срещали без да стиснем
ръце и да разменим някоя и друга дума. Аз останах в безистена, така както ми
бяхте наредили.” Следваха описанията на клиентите и книгите, които бяха
търсили. Резолюцията на наблюдаващия офицер от ДС, която следваше доноса
на „Иванов” завършваше с раздел „Засечени лица” и Крис видя името си сред тях.
Проумя тази дейност на Държавна сигурност и терминологията й още с първото
донесение. „Значи, засекли са ме при наблюдавано лице. Но аз от къде да знам? А
„Един ден на Иван Денисович” беше издадена легално от държавно издателство,
а не бе „Самиздат”. Нямаше нищо противозаконно в прочита й!” В душата му се
надигна възмущение. Беше ясно, че наблюдаваното лице е антикварят. След
„Засечени лица” следваше част, наречена “Задачи”. Една от тях: „Да се намери
подходящо лице, което да влезе в контакт с обекта и да го попита чел ли е
въпросната книга. Ако отговорът е положителен, нашият човек да го помоли да
му я предостави за четене. След като му я върне, да попита има ли още такива и
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какво мисли за лагерите” – продължаваше разработващият офицер. Преди
подписа му в края на документа пишеше: „Агента е проверен. Работи честно за
ОДС.” „Ама тия са доста неграмотни. Пишат “Агента” с непълния член”- усмихна
се иронично Крис, който спря четенето и започна да гадае, кой се криеше под
името „Иванов”. Агентурните имена на личностите, които бяха донасяли
сведенията, бяха измислени от органите, бяха поставени в кавички и не бе
трудно да се предположи, че някой съществуващ отдел ги водеше на отчет с
истинските им имена. Спомни си посещението при антикваря и разговорите си
с него, но часа и датата, посочени в донесението не му помогнаха да го разпознае.
Повече доноси от този човек нямаше. Продължи четенето. Следващият агент
“Керемидчиев” му бе поискал книгата и той му я бе дал срещу писмена декларация,
че ще му я върне след 10 дни. Крис много рядко даваше книгите си на други лица,
а когато го правеше, изискваше писмена декларация с поставен срок за връщане.
Разпозна “Керемидчиев” мигновено - бе сред най-добрите му приятели. За него бе
написано: “Агента е нововербуван, но може да му се вярва.” “Копеле гадно!”добави мислено Крис. Копие от декларацията бе прикачена към показанията. За
агент “Пешев” офицерът бе отбелязъл отново с непълния член: „Агента не е
честен. Да се подложи на проверка.” Постепенно взе да разпознава някои от
инфортматорите, съдейки по времето или мястото, когато доносът бе
написан, въпреки че обработващите ги ченгета старателно бяха пазили
тяхната идентичност. Болезнена усмивка се появи на лицето му, когато осъзна,
че от дванайсетката приятели, които най-често се събираха, половината бяха
информирали ДС редовно: „6 от 12, значи всеки втори! Само за мен ли се отнася
или така е било при всички наблюдавани?!” В шестицата имаше и една жена, в
която Крис визира една от съпругите на приятелите му, но предположението
му остана несигурно . Очакваше да разпознае Джеки, но той не бе в тази цифра,
а със сигурност не бе и един от двамата, които заедно с жената, останаха
неизвестни.. Но Джеки се беше оказал прав - доносите бяха гадни. Надигащото
се отвращение у него кулминира с псувня и закана, че повече няма да се среща с
тях. Намерението му се оказа неприложимо. Не беше възможно да се среща с
едни от тях, а да избягва другите. Компанията им в повечето случаи беше в
пълния си състав. Веднъж, когато Жоро и съпругата му организираха вечерята,
Крис отказа да отиде. Стана заядлив с него. Не бе минал и половин час и
приятелят му прекоси двора и дойде с въпроса: “Какво става, защо не идвате с
жена ти? Държиш се като нацупено дете, на което са отказали да му купят
сладолед, защото гърлото му е възпалено!” Не намери сили да му отговори, за да
му каже истината. Трябваше му време. Стисна устни, хвана съпругата си за ръка
и минаха вратичката между двата двора в посока към софрата на терасата.
“Може да се оклаже така, че най-добрият ти приятел те е топел. Как ще
реагираш в такъв случай? Ще го намразиш! А след това ще намериш ли сили да
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му простиш?”- прозвучаха за кой ли път думите на Джеки в главата му и така му
бе дал повод да си мисли, че ако наистина има досие, то той е един от
сътрудниците. „А трябва ли да му простя?”- бе запитал Крис. „Въпросът е
етичен. За мен лично е важно дали доносчикът е бил доброволец или човек,
притиснат до стената от органите. На тази група хора, аз бих простил” - бе
отговорът на Джеки тогава. Мисли дълго върху позицията и накрая реши, че
Джеки е прав. Прочете и последната страница, затвори папката и хукна към
дома си. Направи си сандвич за да има нещо за обяд, купи един пакет „Лаваца“
защото не беше сигурен дали кафето им не бе свършило, и се запъти към вилата
си. Бе извън града, само на 20 минути път с кола. След втория прочит разбра, че
истинските виновници, стоящи над информаторите, са всички тези личности,
наречени „разработващ офицер”, начлник на не знам какъв си отдел, предложил,
одобрил и не знам още какви други. И ако най-добрият му приятел бе в групата на
доброволните, нямаше никога да му прости. Но как да разбере? В досието му не
се споменаваше. Искаше някак си да се вмъкне в мозъка му да се придвижи към
полукълбото му, съхраняващо памет и по фибрите и дългите нишки на нервите
да стигне до датата, когато той бе дал съгласието си да дава доноси. В науката
нямаше съобщения за такава инвазия все още. За сега имаше само един път: да
седнат двамата с него на четри очи. Знаеше също така, че приятелят му би го
излъгал без да му мигне окото.
Освен песента на щурците чу бръмчене. Погледна в посоката, от която идваше.
Около лампата на стълба между двете къщи се въртеше танц от насекоми. Няколко
от тях се отделиха и полетяха към неговата лампа.
- Нападат ме стършели! Затварям! - остави телефона на масата и полетя към края
на тересата за да загаси лампата. Там обаче вече кържаха два стършела. Смени
посоката, влетя в стаята и от прозореца започна да наблюдава лампата. Успя да
преброи пет. Бръкна в джоба си за телефона. Не го намери. Посегна към другия
джоб, но ръката му замръзна. Погледът му се спря върху стършел, който трептеше
с крила върху телефона му върху масата, където го бе оставил в бързината. Видя
силуета на Жоро да прекосява ливадата между тях. Открехна вратата и през тесния
процеп извика:
- Жоро, връщай се веднага! Нападат ме стършели! - и затвори вратата с трясък.
Едновременно с предупреждението, което във вид на рев изригна от гърлото му,
приятелят му влезе през вратичката и пресече двора.
Без да бърза, вадеше показанията на агент “Андреев”, нареди ги едно до друго,
сякаш редеше пасианс. Усмихна се през зъби на изречението “СЪОБЩАВА: агент
„Андреев” От тях извади двете, които без съмнение показваха, че “Андреев”
е неговия най добър приятел Жоро. Не можа да разбере защо на едното бе
написано агентурно сведение, а на другото - агентурно донесение. В сведението
се описваше посещението на местен селянин, начинаещ пчелар, от когото той
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купуваше мед. Случката изплува ясно от спомените, очерта се като релеф, така
както сутрин слънцето, скрито зад планината, очертаваше хребета й срещу
прозореца на спалнята му. Бившият собственик на земята бе оставил два празни
кошера с долни магазини , пълни с пити, а в горните имаше пушилка, топка восък,
инструмент за отваряне на пълните с мед пити, джамджийски пирончета,
малко чукче, eдно руло тънка тел за опъване на восъчните пити в рамките
им, няколко сухи кравешки фъшкии и “Наръчник на пчеларя”. Пчеларското було в
жълт цвят, завито с вестник и пъхнато в найлонова торбичка , бе почти ново.
Собственикът каза, че му ги подарява, а всъщност не можеше да ги продаде.
„Един ден ще ги напълня с пчели” - благодари му Крис, но желанието му остана
само на думи. Обеща на пчеларя ръководството и когато той дойде да си го вземе
“от портата те тръгнаха към кошерите, като двете лица се обръщаха за да се
уверят, че никой не ги следи” - припомняше му агент „Андреев” в донесението.
“Обръщах се защото кучето на пчеларя вървеше след мен, а ме беше страх
от него бе, копеле такова!”- изръмжа свирепо Крис. Следваше описанието на
изваждането на “книгата” (явно бе, че агент “Андреев” не знаеше каква е тази
книга), предаването и от ръце в ръце над кошера, края на визитата. Отиде до
кошерите и от там завъртя поглед преза двора на съседите си, опитвайки се да
установи мястото, от където е бил наблюдаван. Влезе през малката вратичка
между двата двора и интуитивно се запъти към стария външен клозет циментова плоча с отвор над септичната яма и две стъпала пред дупката.
Съпругата на Жоро бе забранила да се пуши в къщата и Жоро пушеше в него.
От гледна точка на предпазливост, Крис смъкна панталоните заедно с гащите
и клекна за да може да каже, ако бъде сварен в чуждия двор, че остра нужда го
е пратила там. Погледна през светлия процеп между две дъски на вратата,
завъртя глава, сякаш тя бе калейдоскоп докато процепа се затваряше наляво,
после вдясно и рече: “От тука ме е наблюдавал. Как не съм го видял? Но и да
бях, какво значение има? Какво противозаконно или опасно за държавата имаше
това? Защо са проверявали безобидни хора като мен? Играта, която бе започнала
с шегата: “Я да проверя дали имам досие.“ и “Кой си ти, че да те наблюдават?”до
онова предполагаемо „Представяте ли си, аз съм бил наблюдаван и имам досие!“,
което гъделичкаше честолюбието преди да се окаже вярно, се трансформираха
в един единствен въпрос:“Защо са ме шпионирали?” Въпросът не излизаше от
главата му, тормозеше го постоянно в последвалите дни и месеци. Представяше
си, че е в лекарски кабинет и лекарят бе опънал като на простор донесенията
на агентите, сякаш бяха снимки от рентген и скенер. А агент “Андреев” се бе
престаравал - от сведенията му лъхаше злорадо задоволство. Тогава гневът в
него се издуваше като вътрешен балон, който щеше да се спука в следващия
момент. “Вероятно са го правели от съображения за държавна сигурност.”влизаше Крис в обувките на противника, но заблуждението му не продължаваше
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и минута и се превръщаше в ярост: „Каква държавна сигурност, като това са
действия, с които са целели да си запазят властта на партията им, с техните
привилгии, тоталната им власт да потискат и да си живеят като царчета и
придворни. “Мамка им, гадни копелета!” Чу тих плисък “шлюююп”от собственото
си лайно под себе си и носът му пое мириса на студената, зловонна течност,
която къпеше топките му. Полетя разгащен през пространството между двете
къщи към банята в неговия дом с отвращение без да мисли какво би си помслил
случаен минувач, ако го види в тоя момент. Няколко листа се хлъзнаха от ръката
му, която ги държеше и полетяха около него като бели птици. Продължи да тича
без да спира. Сапуниса се три пъти, плакнейки се обилно след всяко от тях, ала
неприятното чуство от гадната течност и вонята останаха в сетивата му до
края на деня. “Няма никога да му простя!”- закле се той. Облече чисто бельо и се
върна на ливадата. Събра изпуснатите страници и ги подреди отново.
“На агента може да се вярва, работи добре с ДС”- даваше оценка разработващият
офицер и продължаваше в протокола с предложените от него задачи. Една от
тях гласеше: “Да се провери засеченото лице, името му, пчелар, местен. Да се
установи заглавието на книгата и ако се окаже вражеска литература, да се
конфискува.” В раздела задачи предлагаше да се разработи мероприятие за
претърсване на кошерите и план за изпълненирто му. Възлагаха на “Андреев”
задачата да проучи дали на посочената дата за изпълнението й обектът ще
бъде на работа и едва тогава да се даде ход за подготовката й. Да се разработи
и резервен вариант, ако той неочаквано се появи. Служителка от общината
трябваше да седи на пост на скамейката пред автобусната спирка и ако обектът
реши да дойде с обществен транспорт да телефонира на водещия операцията.
За нея се казваше, че се води на отчет в службите, показвала е дисциплинираност
и находчивост в предишни операции. Кметът на селото (“аха, и той ли? Ми то
като че ли му личеше” - каза си на ум Крис) ще охранява черния път, по който
също се влизаше в селото, но бе с много дупки и се използваше рядко. “С тази
охрана подсигуряваме тила си в случай, че “обектът” смени по някаква причина
пристигнето си от тази посока. Кран с надпис “Електроснабдяване” ще паркира
до стълба и двама служащи на ДС ще имитират смяна на електрическа лампа от
уличното осветление. Един от двамата ще влезе през двора на “Андреев” и ще
претърси кошерите. Агент “Андреев” да бъде във вилата си и ако обектът се появи
случайно да декларира, че той е повикал работниците от “Електроснабдяване”
за отстраняване на повреда. След завършване на операцията един от двамата
“кранисти” да телефонира на наблюдателите на пътищата за да ги освободи от
задълженияата им”-завършваше документът. “Планът“ бе отпечатан в шест
екземпляра, както бе написано в левия ъгъл на края на документа, посочваше
кое копие къде отива, като три от тях отиваха към други дела, четвъртото към изпълнителя полковник..... (“оооо” - ахна Крис – “цял полковник, каква чест за
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мен”), следващите две бяха с някакви инициали А това не мога да го разкодирам,
но може би са отдели в Органите) и предпоследно бе напечатано името на
машинописката на документите - Недкова1968. Между името и годината
нямаше разстояние. Дали не бе годината й на раждане? Последно вляво стоеше
датата 1988 г., а вдясно- “Изпълнител” и името на полковника отново.
Крис нямаше никога да научи за това нашествие в дома му, ако не бе прочел
досието си. Не бяха намерили нито вражеска литература, нито оръжие,
казваше рапортът, в който разработващият офицер описваше изпълнението
на задачата. Следващият документ предлагаше да се приключи делото и да се
открие ново, наречено ДОР, тъй като “обекта” работи в научно учреждение
и ще бъде много удобно да доставя данни за настроенията, поведението
и действията на неговите колеги. ДОН да се препрати в отдел “Архиви” за
съхранение до поискване.
Разгледа копието от всеки документ внимателно. На дъното на всеки
един от тях в рамките на правоъгълен печат се посочваха бройките - кой го
е изготвил и препратката им към съответните отдели и лица. Страниците
бяха номерирани, ала след 23 страница бяха задраскани и над тях бе написана
друга цифра. Новата цифра бе по-малка, а разликата между тях постепенно
се увеличаваше. До края тя бе станала 10. “Вероятно са извадени страници,
показва логиката, ако има такава. Бедни ми побратиме, колко ниско си паднал!”
- затвори Крис папката за втори път.
Името “Георгиев” от цялата свита офицери, споменати в документите, се
наби в главата му. Той го бе предложил за наблюдение и разработка и доминираше
с присъствието си. На два от документите бе отпечатано съкратено, само с
първата буква и малкото му име. През свободното време на следващите няколко
дни проучи лицето. Негов съученик, осмокласник по времето, когато, той, Крис
бе вече абитурент. Не го познаваше. Бившият офицер в този момент работеше
като заместник- директор на държавна агенция със солидна заплата.
– Педерастче такова! Няма възмездие за вас! - изкрещя Крис, тъй като знаеше,
че беше на вилата си и едва ли някой щеше да го чуе.
Този “Георгиев” бе подписал и последния документ от папката, наречен
“Предложение”. Там той предлагаше вербовката на Крис и се обосноваваше защо.
Крис го отдели за да разбере ако може защо не бяха продължили. Разучава дълго
документа и само датата в дъното го доведе до единственото заключение: 10
октомври 1989 г. - месец преди “Промяната”.
Не гласът му спря Жоро на стълбите, водещи към терасата. Чу само “олеле” и го
видя да бяга обратно към дома си. Едва не счупи малката вратичка, която остана да
се люлее на пантите си. Последва трясък на врата, след което светлините в къщата
на съседа му изгаснаха.
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“Значи е влязъл невредим у дома си! И умът му работи. Сети се да загаси лампата.
Оказва се, че за да претършуват двата кошера са били ангажирани 6 човека. Да
умножим номера на досието ми по 6. Получават се 156 000! Това е при положение, че
множителите са взети от моя случай. А кой съм аз?! - една дребна риба, независим,
аполитичен тип, който не е заслужавел вниманието на ченгетата. Цифрата е далече
по-висока. Толкова много хора са се занимавли с непроизводителен труд! Това е
една от причините да се сгромолясате.”
“Да те надупчат дано! “
Tоку що бяха купили земята, буренясала от край до край, та дори и колчетата,
които я очертаваха, не се виждаха. Жените предвидливо си носеха еднопръстени
ръкавици с ватена подплата. Всички до една, без изключение, бяха обули джинси.
Скубеха цял ден див пелин, лопен, разни други бурени и храсти. Дузината беше
в комплект и работата бървеше. Накрая сковаха правоъгълна маса и пейки
в имота на Жоро. Негов ред бе да организира вечерята. Домакините се бяха
постарали. Сложиха шопски салати, огромна тенджера пълна с кюфтета и
кебапчета, шише сливова ракия, две бутилки червено полусухо вино “Мелник 13”
и две бяло “Карловски мискет”. Баницата със спанак и сирене - специалитет на
Жоровата съпруга, чакаше своя ред. Жоро и Крис седяха един до друг, а съпругите
им - отстрани на тях. След първата наздравица Жоро скочи на крака, разчупи
погачата, която купиха с жена му от селската фурна, помоли Крис да стане,
заяви, че приятелството им е вечно, че то е над всякакви идеологии и религии и
приповдигнато, по измислен от него сценарий, откъсна залък, даде друг на Крис и
го помоли да повтаря неговите действия. Взе нож, приятелят му – също. Бодна
с върха му малкия си пръст. Крис се поколеба, но го последва. Жоро допря малкия
си пръст до миниатюрната точица кръв на пръста на Крис. Смесиха кръвта си в
знак на побратимяване пред смаяните очи на приятелите си. Жоро взе две чаши
за вино, напълни ги, подаде му едната и пред очите на прителите си се чукнаха
и изпиха виното до дъно. Заклеха се във вечно братство. След този тържествен
момент започнаха да обсъждат вилите си. Пак така тържествено си обещаха
те да са еднакви, да са на една кота, посоката на фасадите им да е точно на юг
и още много дребни детайли. Компанията се раздели на две, когато стигнаха
до стила им. Едната група настояваше да са във възрожденски, не, опонираше
другата, “постройте нещо модерно, премного къщи във възрожденски стил се
вдигнаха напоследък”. През нощта спаха у Джеки, разпределени по 4-ма в стая
като ученици в планинска хижа. Смяха се и се веселиха до зори. Беше паметна
нощ и никой не я забрави. Преди да заспи съпругата на Крис промърмори: “Не ми
харесва това побратимяване с „Мелник13”, а за такъв ритуал, не съм прочела
никъде! Заел различни детайли от стари такива и от разни страни по света.
Намирисва ми на фатализъм!”На сутринта приготвиха кафе и 12 палачинки и
се качиха на върха на хълма. Разстлаха покривка и насядаха около нея. От горе се
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наслаждаваха на плачущите върби, които се извиваха като хоро от девойки от
двете страни на реката, а сенките им като дълги поли с кринолин под тях, се
люлееха от вятъра и изчезваха зад следващия хълм. Трета двойка от компанията
реши, че ще търси да купи място за строеж в селото.
Месеци след това започнаха и строежите. Препоръчаха им архитект с
добра репутация. И наистина плановете бяха превъзходни. Едно след друго Жоро
наруши всички обещания, които бе дал. Най-важното от тях бе да построят
еднакви вили и да са на еднаква кота. Жоро вдигна котата на неговата вила с
един метър с оправданието, че при копаене на основите се появила скала, която
пък изисквала разбиване с експлозиви. Това водело до допълнителни разходи,
които те, неговото семейство, не можели да си позволят в този момент.
Друго, завъртя я на югоизток, така че ако не спускаха пердетата съседите му,
т.е. Крис и семейството му бяха като на театрална сцена пред него, докато
Крисови не можеха да видят нищо. Те и не искаха. Къщата на приятеля му се бе
превърнала в наблюдателница на неговата. “Ама че переверзен тип! От балкона
му се вижда спалнята ми. Значи, ще трябва да спускаме винаги пердетата. Те
трябва да са плътни, иначе всеки път, когато се любим с жена ми, ще сме като
на екран пред него!” - заключи с неудоволствие той. Развали геометрията на
архитекта, който бе се съобразил с хълмовете наоколо, с ескорта от върби,
които лъкатушеха от двете страни на близката река, с минаващия покрай тях
селски път.
- Защо не ме информира?- попита го гневно Крис -Ти омърси прителството ни,
а и наруши Акт №16 за окончателно приемане и експлотация, одобрен и подписан
от приемателната комисия. За всяка архитектурна промяна на плановете
всеки гражданин е дляжен да я уведоми, цитирам ти от този акт. Опитваш се
да заобиколиш закона, ще те глобят!
Не го глобиха. Връзките му бяха неизчерпаеми, а Крис подозираше, че бе
бутнал и подкуп.
- А защо обърна къщата си на югоизток? Искал си да наблюдавате изгревите?
Преди да възложим на архитектите да изработят плановете ни, тогава нямаше
ли изгреви? Сподели ли с мен, попита ли ме? Не ти ли стигат само залезите?
Досието осветли дискретния наблюдател като мина със закъснител, чийто
взрив се превърна в презрение. Най-добтият му приятел!
Упъти се към електическото табло в коридора, изключи бушоните и застана
до прозореца. Изчака докато бръмченето спря. Свикна с тъмнината и започна да
различава предметите. Отвори предпазливо вратата на терасата, стигна тичешком до
масата, грабна телефона си и влетя отново в къщата си. Набра телефона на Жоро. Не
се обади. Излезе през задния вход наведен ниско до земята към къщата на Жоро.
Натисна бравата на кухненската им врата, влезе и извика: „Жорж, къде си?” Отговор
не последва. Мина в хола и успя да различи в тъмнината очертанията му върху
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дивана. Доближи го. Приятелят му лежеше по гръб, свит на кравай. Зъбите му тракаха,
а тялото му се тресеше. Забрави мигновено, че това бе „агент Андреев”. Провери дали
вратите и прозорците са затворени, спусна щорите, след тях и пердетата и едва тогава
запали лампата. Разгледа положената върху стомаха му дясна ръка. От лакътя надолу
бе подута. Макетът на самолет ТУ-134 върху рафта с книги над дивана подскачаше
със същата честота, с която трепереше и тялото му. Очите му – неподвижни -бяха
фиксирани в една точка на тавана. Кожата на лицето му бе неестествено бяла.
- Можеш ли да се изправиш?
Тялото, върху дивана направи усилие да се опъне, ала невидимата сила, която го
държеше свито, не позволяваше никаква промяна. Опита се да се обърне настрани, но
последните остатъци на напъна завършиха с болезнен стон. Явно изпитваше върховно
затруднение.
- Не мога, като парализиран съм! - прошепна Жоро с плътните си устни, сякаш
бродираше стенанието си във въздуха.
По челото му избиха ситни капчици пот. Треперенията започнаха отново, прекъснати
от хрип, след това започнаха отново, последвани от нов хрип. Крис забелязя, че
хриповете зачестяват. Набра телефона на жена си и описа накратко състоянието му.
Жена му изохка в отговор и каза, че е прочела всичко, което описват за ужилвания от
пчели, оси и стършели заради него, но за когото и да е, това е лош сиптом. Добави, че
затваря линията за да намери телефона на медицинския пункт в селото и да го набере.
- Имал ли си други ужилвания през живота си?
- Не си! - каза на себе си Крис, виждайки отрицателното клатене на Жоровата глава.
- Значи не знаеш дали си алергичен.
Мисълта за смъртта, че вече е зад вратата, стегна още по-здраво гръдния кош на Жоро
и напънът му да извика: “По-бързо!” се превърна в задушаващ го хрип. Телефонът на
Крис иззвъня. Бе жена му. Линейката на медицинския пункт била извикана по спешен
случай и не знаели колко време ще се забави. Междувременно, те посъветвали, ако
могат да го качат на колата и да го придвижат до пункта, защото, твърдели те “хриповете
означавли, че трябва бързо да се приложи медицинска намеса”. А ако линейката се
върнела, те веднага щели да я изпратят, Крис да пуснел аврийните светлини и да отбие
и спре, ако види срещу себе си мигащата й оранжева лампа.
-Ще паркирам пред гаража ти и ще те занеса в колата ми и право в медицинския
пункт на селото - каза той на Жоро след като приключи разговора с жена си.
Отвреме навреме се чуваха глухи удари на нощните пеперуди върху стъклата на
прозореца. Приближи се към него. Бяха пеперуди, комари и други насекоми. Нямаше
стършели. Нощта напредваше бавно към изгрева на луната. От към селото се чу
далечен лай на куче. Загаси осветлението в стаята. Когато се върна завари приятелят
си да се бори с всички сили, стискайки зъби, които почваха да тракат като кастанети,
когато треперенията се подновяваха и всеки опит на тези сили завършваше изтощен в
свитото му като полумесец тяло. Занесе го на ръце като малко дете, въпреки теглото
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му, положи го на задната седалка, седна зад волана и натисна педала на газта.
Бяха минали няколко месеца след като бе прочел досието си, но решението да
изчистят отношенията си дойде със стършелите тази вечер. “Когато се оправи, ще му
отговоря само с три думи: “Да, агент „Андреев!”- усмихна се самодоволно и натисна
отново педала на газта, докато стъпалото му не опря в ламарината. Това бе последната
му мисъл преди душата му да излети от тялото. Линейката, която бе тръгнала към
тях, намери колата, блъсната с челен удар в канарата на първия завой на шосето по
пътя към медицинския център. “Трудността на пътя е несъществена. Водачът е карал
с превишена скорост. Освен това не е сложил предпазния си колан!” написа по-късно
пристигналият офицер от КАТ в рапорта за пътно произшествие. “Смъртта е настъпила
моментално!”- написа в смъртния акт лекарят от “Бърза помощ”. Бяха пристигнали
с линейката само десет минути след катастрофата. Закараха ги в медицинския
пункт. При удара Жорж се бе ударил в седалката на Крис, но не бе получил видими
наранявания. Бе в пълно съзнание. Дясната ръка, където бе ужилването, се бе подула
много. Надянаха му кислородна маска, свързана със синя бутилка, прикрепена за
стената на линейката. Пътьом му биха една ампула кортизон и една калций. Настаниха
го сам в болничната стая, облякоха го в бледосиня пижама и му сложиха втора ампула
калций. Апаратът за кръвно налягане показа ниски стойности. Веднага му биха
норадреналинова инжекция. Трахеотомията бе неизбежна. Рано сутринта съпругата
му влезе опустошена в болничната стая и го завари с тръбата в гърлото.
-Крис жив ли е? - прочете първия въпрос в очите му и в клатенето на главата.
-Ще се оправи! - примигна в лъжата си жена му.
Дълго седя до леглото му, притиснала тръбичката на интубатора. Успокои се,
наблюдавайки го как заспива. Стоя през целия ден в стаята и не даде на санитарката
да го обслужва. Късно вечерта се прибра у дома.
На следващия ден завари пазител пред стаята му, който не я допусна да влезе,
а я препрати към дежурния лекар. Острата миризма на хлороформ в коридора сви
дробовете й. Лекарят започна с кратко увъртане. Печално стигна до факта, че тъкмо
на него се паднало да я уведоми за смъртта на съпруга й. Тя изпищя, след което попита
безсилно: “Но нали вчера нямаше опасност за живота му?” Рано сутринта, когато
дежурната сестра минавала на проверка, влизайки в неговата стая, видяла дузина
стършели да излитат през вентилатора. Погледнала към леглото му, където болният
лежал с възглавница върху лицето си, сграбчил я здраво с двете си ръце. Доближила се
до него и побутнала леко крака му, после по-силно. От дългия си стаж знаела, че така
се поклаща само трупът на човек. Опитала се да освободи възглавницата от ръцете
му, но не успяла. Повикала главния лекар, който на свой ред повикал санитаря, който
пък успял да измъкне възглавницата. Главата му, върху която намерили телата на две
дузини мъртви стършели, била подута дотолкова, че не се виждали очите. Езикът
стърчал от устата му, също подут и не могли да го вкарат обратно в устната кухина.
Трябвала писмено декларация, че тя е съласна да му се отреже езика.
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-Нека го видя първо! - прошепна в унес съпругата му.
Дежурната сестра се поколеба преди да я заведе в стаята му, сякаш искаше да
я посъветва да се откаже, но мълчаливото кимване на лекаря я отпрати нататък.
Отметна непрозрачната найлонова покривка, която покриваше тялото. Едва устоя
на отвратителната гледка: леглото бе станало тясно и късо за тялото му, долнището
на бледосинята пижама бе цъфнало по шевовете, а по пода се търкаляха копчета
от горнището. Главата, издута като футболна топка, нямаше очи. Бяха се скрили
сякаш да не може в тях да се прочете страданието през което бе минал. Езикът
му стърчеше навън от устата може би двадасет сантиметра. Даже вдлъбнатината
под носа му я нямаше, само две пунктирани линии загатваха, че я е имало. Стоя
безутешно втренчена в него без да знае какво да прави. Пръстите на ръцете,
удължени и фини, сега изглеждаха къси и дебели, лежаха върху тялото му като
кебапчета върху скара. Тъмновиолетова рязка на един от пръстите привлече окото
й. Мозъкът й потръпна - венчалната му халка. Опита се да й извади, но не можа.
Извади гребенче и среса слепналата се с пот по черепа му коса. Ушите му, малки
и кръгли сега приличаха на гъби праханки. Жорж бе слаб строен мъж. Ходеше два
пъти седмично на фитнес. Когато се изкачваше по каменистата пътека нагоре по
хълма и спреше на върха му, тялото му се очертаваше като ствола на топола. Сега
обаче беше подуто, сякаш обезкостено, с неестествен цвят на кожата, приличаше на
дирижабъл, който всеки момент може да се издигне във въздуха и да полети плавно
на хоризонта, като че ли тръгваше да преследва екзекуторите си. Как ли щяха да го
измъкнат през вратата? Космите на гърдите му, където тя обичаше да полага глава,
бяха залепнали от потта и със стърчащите тук-там косми, приличаше на палмова
горичка, опустошена от ураган.
Опита да отвори една от цепките, където би трябвало да бъде окото му- по бузата
му се стече прозрачна течност. Той винаги бе казвал, че един мъж никога не трябва да
плаче, а ето, че сълзите от предсмъртния му плач стегнаха гърлото й до задушаване.
Целуна го по бузата. Киселата миризма на кожата излъчваше зловещата нощ. С тихи
хлипове се върна при главния лекар. Подписа документа, попита къде е моргата.
Там намери съпругата на Крис да събира вещите му. Двете се прегърнаха безмълвно
и заплакаха. Така ги завари медицинската сестра, изпратена от главния лекар да я
повика. Не разбраха, коя от двете е повиканата, затова тръгнаха заедно.
- Не знаем дали ще може да получите тялото на съпруга Ви Георги така както Ви
обещахме. Не знаем и кога! Налага се да остане тук за изследвания. Отрязахме му
езика, след като Вие подписахте и му затворихме устата. Но известно време след
това медицинската сестра го намерила с отворена уста и изплезен език. Езикът
продължава да расте и закръгленият му край не показва с нещо, че е рязан. Зашихме
устата му с резорбиращи конци. Продължи да расте и разкъсва плътта, плезейки
се навън. Режем го отвреме-навреме. Санитарните норми задължават да поставим
трупа му под карантина.”
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На следващия ден погребаха Крис. Жена му положи в ковчега досието му. Няколко
листа, допълнително добавени към него започваха с дълъг списък от прякори,
както тя ги нарече, а всъщност това бяха псевдонимите на наблюдаваните жертви:
“Недоволник”, “Хамелеон”, “Лидер”, “Сакат”, “Идеологът”, “Клоунът”, “Брадатият”,
“Стиснатият”, “Загубенякът”, “Пелтекът”, “Смахнатият”, “Гордият”, “Безделник”,
“Паразит”, “Актьор” и продължаваха за да изредят целия български речников запас
от “а” до “я”.
Междувременно пристигна следовател от районната полиция в града. Следователят
разгледа с лупа сплесканите и размазани тела на убитите стършели, които намериха
под възглавницата, притисната с двете ръце на пациента върху лицето му. Отдели
един от тях. Върху закръгления край на дясното крило забеляза йероглиф. Разгледа
внимателно с лупата си телата на останалите стършели и установи, че върху дясното
крило на всеко от тях е изписан същият знак, който той нарече татуировка, първото
нещо което му хрумна. Обади се и до районната Пожарна в града, която включваше
в периметъра си и това село, доведе до знанието им за гнездото между двете къщи,
като изрично подчерта, че за разследването му трябват няколко стършелови тела.
Дългогодишнит му опит го водеше към заключението, че двата вида стършели
обменяха информация. Пожарникарите действаха много бързо и към обяд му
предадоха пет тела на мъртви стършели. Разгледа и тях с лупата, но не откри никаква
татуировка. Отдели по един екземпляр за личните си архиви. Останалите раздели
на две групи, Всяка от тях - на татуирани и обикновени и ги постави в отделни
кутийки, така че телата им да не се повреждат повече. Едната двойка изпрати
в районното управление, а другата - в Министерството на вътрешноте работи в
столицата. Стършелите от селото се оказаха най-обикновени стършели, докато
татуираните стършели бяха с един сантиметър по-дълги, написа в заключението
си ентомолгът от министерството на вътрешните работи. Анализът на отровата им
също се различавал, произнесли се специалистите от био-лабораторита. Започнали
да работят върху рецептата с която се надявали да спрат растежа на езика на
покойника. Столичният ентомолог не се колеба нито миг. Веднага информира
Световното дружество на ентомолозите, че е открил нов вид стършели: “Татуирани”.
Информира Природонаучното дружество в София, а оттам повикаха специалист от
чужбина. По навик от годините, когато бе разработващ офицер, следователят записа
в дневника си: “Задачи: да се разследва връзката между стършелите от селото и
стършелите-убийци и начините им на комуникация!”, а в графата “Засечени лица”
постави: “Ентомолога”.
*ДОР- дело на обект за разработка
**ентомология- науката, която се занимава с насекомите.
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Из романа "Бягство към Византия"
В ЕВРОПА

ВАНЬО
ВЪЛЧЕВ

Бай Калуд тъкмо влизаше в Голямата къща, когато се зададоха госпожа Комня и академик професор Родойланд Джинков-Бреговски.
Като ги видя как пъргаво крачат, как оживено си приказват и как им
светкат очите, люта ненавист заоблачи лицето му.
-На този кокошкар не му е чиста работата! Намерило си гърнето
похлупака! – измърмора той и добре, че наоколо нямаше никого.
Щеше да отнесе някоя солена... Не го обичаха много – и за вечното му
мърморене, и за измяната през зимата на снежната нелегалност, и за
тарикатлъка му да е на всяко гърне мерудия. Едва ли би го оправдало
притеснението му, че очакваше до дни в селото да направи десант
жена му, известната Мара Врачанка...
Салонът на читалището беше пълен. Събранието започна.
Багериста и Металурга споделиха, че снощи дълго са мислили за
казаното от господин професора относно най-разпространеното домашно животно, кокошката. И са се мъчили да свържат това месодайно и яйценосно домашно животно с бъдещето на Ново Фанагорско.
Книжаря показа лист – цяла нощ бил писал и пресмятал. И дошъл
до убеждението, че при едно обемно свободно отглеждане на кокошки Родайланд, може да се постигнат завидни доходи от еко месо и
еко яйца. И че даже може да помечтаят за екозавод за екоконсерви
от птиче месо. Без нито едно Е! И да се произвеждат пухени възглавници. Имало само два въпроса: - дали населението иска да отглежда
родайланди; и дали господин професорът би помогнал да се организира такава дейност.
Населението изпървом се разшумя. После организирано изказа
съображения: къде по-добре е да се гледат кокошки, отколкото да се
слугува на курортисти; къде по-чисто е да се печели от яйца с кафеви
черупки и истински жълти жълтъци, отколкото от канабис; къде поизгодно ще е, ако имат и собствена верига от магазини, вместо да
дават продукцията на прекупваческата мафия. Единствен леко критичен беше бай Калистрат. Той каза, че на народа му се повдига, само
като си представи сегашното птиче месо, че думата „птиче” е компрометирана и че, ако ще гледат кокошки, тъй и да ги продават – като
кокошки. Населението се съгласи с него и постигна консенсус в полза
на кокошето бъдеще.
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По втория въпрос господин академик професор Родайланд Джинков-Бреговски помълча малко по-длъжко и предизвика напрегната тишина. После излезе пред събраните,
помълча още малко, събра вежди над носа си и с нотка на неотстъпчива категоричност
каза:
-Склонен съм да окажа научна и организационна помощ на това работливо, гостолюбиво и патриотично население. Но имам едно условие...
-Знаех си, ще ни изнудва! – изтъни гласец бай Калуд.
-Трай бе, византийско мекере! – изшътка му Стафидата.
-А, прав е господинът – все тъй смръщен каза академикът. – Ще ви изнудвам. Ще се
заема с отглеждането на кокошки. Още повече, че става дума за порода, на която навремето баща ми ме е кръстил. Ще помогна, но при условие, че това събрание още сега вземе
решение и ме обяви официално за жител на Ново Фанагорско! – академикът се засмя
весело и като спря поглед на госпожа Комня, добави: - Още повече, че няма да настоявам
за квартира!
Събранието оживено забърбора, някои заръкоплескаха. „Горчиво!” чу се откъм Калуд, след което двамина го изхвърлиха навън.
-Благодаря, господин професоре! – замислен каза Книжаря. – Всички ви благодарим,
за отзивчивостта и съпричастието към нас и нашата съдба. Уви! Не можем да ви обявим
официално за жител на Ново Фанагорско!
Събранието се разбуни.
-Защо бе?
-Какви ги дрънкаш бе, Книжар!
-Ти ще кажеш може ли, не може ли!
-Сядай долу!
-Много ти порасна работата!
-Жи-тел! Жи-тел! Жи-тел! – заскандираха.
Книжаря размаха ръце да ги успокои и като поутихнаха, засмя се и той:
-От кога бе, майка му стара, ви се изпари чувството за хумор? Не можем официално
да го правим професора селянин на това село. Защото официално такова село няма! И никой от нас, драги съселяни, не е официално гражданин на село Ново Фанагорско. Толкоз.
Господин професоре! Добре дошъл! Каквито сме ние, такъв си и ти – един от нас!...
В читалището останаха академик бай Родайланд, Книжаря, Багериста, Металурга и
Сотирчо. Рапана отиде при Хортензия, да поддържа огъня, докато и другите слязат. На
тръгване госпожа Комня тихо предупреди Родайланд, че ги чака снощната баница. Той
също тихо й каза, че няма търпение да опита всичко, което снощи епропуснал. После се
обръна към кокошия актив и разясни, че една такава авантюра би успяла, ако се защити
европейски проект и се докарат европари.
-Къде е Европа, къде е Ново Фанагорско! – изпъшка Багериста.
-Че как да защитаваме проект, като няма кой да ни го измисли? – обречено се изрази
Металурга.
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-Ние всички тука сме нелегитимни за Европа! – напомни Книжаря.
-А бе тя, приятели, Европа откъде да знае лигитимни ли сме, не сме ли? – внесе нов
нюанс академик бай Родайланд. – Толкова ли не може един документ да се намери?
-Стоп! – досети се нещо Книжаря и измъкна някакъв прашен кашон с още неописани
книги. Бръкна и из под книгите и извади рекламна найлонова торбичка на бирата „На две
крачки”. Изтърси съдържанието на масата на библиотекарката. Бяха печатите и бланките,
които беше конфискувал при първото нахлуване в бившия Партиен комитет и Общински
съвет на Ново Горско.
-Това дали ще свърши някаква работа?
-Знам ли? – казаха всички, като повдигнаха рамене. И тук за пръв път се обади Сотирчо.
-Чакай, бате. Дай да разгледам. Стара работа, стари печати – не важи! Още пише „Народна република”, пък тя, републиката нали вече не е народна!
-Язък! – изпъшка Металурга.
-Да му е ... – започна Багериста, но зърна академика и завърши – Пардон, бай Родайланд! Ама си е за псуване!
-Чакай, бате! Не е съвсем за псуване... Ако кажете, че няма да ме изпортите, ще кажа
нещо – намеси се за пръв път Сотирчо.
-Няма! – отговориха събраните.
-Аз, нали в техникума по електроника учих. И там, извън учението, понаучих и по нещо
полезно, може да ни влезе в работа, ама да не ме изпее някой!
-Карай направо, Нас не ни бива по пеенето! – беше нетърпелив Металурга.
-Давай, давай, не бой се! – успокои го Книжаря.
-Да давам, бате, що да не давам! За наши хора нали е! Както разбирам от компютри,
ако се напъна, на тез печати, бланки и всякакви далавери, бате, такваз една иновация ще
им изпердаша, че онез в Брюксел репички да ядат. Само някой...
- Няма бе, момче! Няма нито да те изпортим, нито да те изпеем, нито да те издадем!
-Ние през цялата нелегална борба нищо и никого не издадохме!
-Клетва, ако искаш, да дадем? А, бай Родайланде?
-Не бе, бате! Клетва работа не върши! Исках да кажа, че само някой да ми купи нов
ковмпютър, по-як, с повече възможност. Моя компютър стар, за такваз европейска работа
не става! Ако може, казвам. Иначе язък за толкоз кокошки! Неизлюпени ще си останат.
-Тъй кажи бе, Сотирчо! – ухили се Багериста.
-Мога да се включа – предложи академик бай Родайланд.
-Ти с акъл ще се включиш!... Книжарче, как сме? – попита Металурга.
-Може! Да каже какъв го иска! Още утре яхвам Анастасийка и до вечерта ще е тука!
-Аферим, бате! Чиста работа! И принтер, непременно трябва!
-Добре, но като изработим проекта, как ще го представим в Брюсел, щом сме малко
нещо... – загрижи се академик бай Родайланд.
-Грижа да нямаш, бай Родайланде! Ти правиш проекта, аз пращам на братовчеда в
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Париж! Той оправя работата в Брюксел! Колко е от Париж до Брюксел – нищо работа!
-Братовчед му специализира в Сорбоната, защитавал е вече проекти – обясни Книжаря.
-Е, тогава, приятели, на работа! – призова академикът!
-Да се запрятаме!- светнаха очите на Сотирчо.
Слязоха в „И замириса на море” и съобщиха, че работата с отглеждането на щастливи
родайланди ще стане! „Браво!”, извикаха
и поляха случая. Академик бай Родайланд не се задържа много. Имаше да дояжда
млечна баница от снощи. След него си тръгна Сотирчо. Тази вечер беше дежурен по бебе!
Не винаги е лошо в селото ти да има цигани. Особено ако са завършили електронен
техникум и дърводелско училище. И имат братовчед в Сорбоната...
Три дни след като пристигна новия компютър, Сотирчо показа новите бланки – без
„народна” република. С изходящи номера и прочие чиновнически подробности. Бяха подпечатани с всякакви сини и червени печати. Без гербовете с класове, сърпове и чукове.
Без Ново Горско. С надписи на български и европейски. Ново Фаонагорско тръгваше към
Европа – малко извън пътя, ама в добра посока.
След седмица и бай Академика беше готов с проекта. Сотирчо го разпечата на принтера и му го даде за корекции. Като го прегледа, академик професор Родайланд повдигна
вежди:
-Сотирчо бе, аз тук виждам едно нещо, което не съм писал – за отглеждане на декоративни кокошки и петли. Как е попаднало в нашия проект?
-Аз го сложих, бай Академик. Голям заек може да скочи от таз трънка и голям бизнес
може да се получи!
Сотирчо разказа на бай Академика, как се сетил за тази работа. Тя, работата, започнала от силиконовите цици. Ной-напред една певачка си ги присадила. Пък после една
друга казала на любовника си, толкоз ли е беден, че за едни цици няма пари. Пък той
платил за по-големи от на първата. И тръгнало. Мацките друсали килограми силикон, пък
мутрите се надпреварвали – кой по-голяма пазва е финансирал, кой на колко кубика силикон е стопанин. Даже, когато се разделяли, пичовете си прибирали силикона и пускали
певачките дюс – демек, да им бере гаалето следващият любовник. Голям бизнес завъртели силиконовите доктори, пък Българията станала Силиконовата долина на Балканите!
-Хубаво бе, Сотирчо, ама, дето се вика – нерде силиконови цици, нерде декоративни
кокошки? Нямат нищо общо.
-Общото е модата! И можем да започнем още другата неделя. Щели да избират Мис
Хайдушка Ливада. Пък ние може да дадем приз на, примерно само го казвам, на ФЪРСТ
ЛИМИТЕД ФАНАГОР КОКОШ. Какво точно е „фърст лимитед”, бай Академик, хич не го
знам, ама звучи. И, значи, обявяваме, че най-голямата ливада получава и нашата нарада
– Галски петел. И пред всички изнасяме един кафез с един галски петел – наперен и шарен
като същински мускетарин! Снимат. Пишт по вестници, показват по телевизии, разказват
по радиа! А пък ние плащаме на някой журналист. И той прави интервю с Мис Ливада и
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все я подпитва за Галския петел, докато тя каже, че туй е най-скъпия подарък, който е получавала и благодари на Фърст Лимитед Фанагор Кокош. Пък журналиста
я пита имат ли колежките й декоративни петли и кокошки. Тя казва, че нито една
няма... Тогава колежките започват да натякват на любовниците си, защо само автомобили им подаряват, а за Султанска кокошка или за Галски петел не се досещат. И
модата тръгва! Продаваме декоративни пилета на поразия. Бракели, нормандски,
албански Берат, Бразилска бойна, Мини Кохин, япоска Бантам и Черна шуменска! А
бе – което мине за декоративно, търгуваме го! Майката му е, да кажеш сега откъде
да пнамерим един Галски петел, за Ливадата, че наближава. Пък после ще си ги
отглеждаме... И си викам, бай Академик, за да не ни открият тука, да регистрираме
Фърст Лимитед Фанагор кокош на Кайманите и да открием офис в Белица. А? Какво
ще кажеш?
-Сече ти пипето, момче! Браво!
-Циганска работа, бай Академик! Какво да правиш! За оран и копан не ни бива,
ама на умствен труд издържаме... Става ли?
-Става, Сотирчо! Браво! Дай да пращаме документите и дано братовчед ти от
Собоната ни оправи по-скоро!
Академик професор Родайланд, наречен вече „бай Академик” не искаше да закъснява. Госпожа Комня, според съветите му, клъцна единия петел-академик. За обяд
щяха да имат петел-капама...
... Номерът с Галския петел мина повече от успешно. Всякакви миски – силиконови, мокри фланелки, кръшни дупета, Дунавски равнини, Тракийски низини, мис пирсинг, мис футболина и пр. луднаха по декоративните кокошки. Мрежата беше пълна
с хвалби и споделяния Даже се появи едно признание: „Много скъпи тез кокошки ма,
колежки! На мене ферарито ми излезе три нощи, а за една Синя андалузка кокошка
цяла седмица го търпях отгоре си онзи плужек! При вас как е!”.
За една година Фърст Лимитед Фанагор Кокош донесе солидни печалби. По общо
решение 70% раздадоха на заселниците, а другите останаха за общински нужди.
След това дойде вест от Европейския съюз. Проект „Родайланд” европейците
оцениха високо и отпуснаха пари. Братовчедът от Сорбоната свърши хубава работа.
Започнаха да му отделят процент от бъдещите печалби – да си продължи стоенето
в Париж, че да има кой да им върши работа. Даже неофициално си го назначиха за
Комисар по Ново Фанагорско.
Не мина много време и над селото се понесе яко кудкудякане, особено в часа, в
който родайландите снасяха. Но този шум не смущаваше никого, още повече, че кокошките рано лягат и нощем е тихо.
Децата на Сотирчо и Гълъбин попораснаха, та Стоянка и Малинка се заеха надомно да шият пухени вазглавници и завивки.
Металурга си накупи всякакви дрънкулки за чертаене плюс голяма чертожна

MOPE

91

маса. Измисляше като как ще изглежда фабриката за желирано кокоше месо. Сотирчо му подсказа – защо да не консервират и скъп деликатес – петльови ташаци. Щели
много да се
търсят от позастаряващи пезевенци със затихващи сексуални функции. Металурга каза, че не е лошо. И начерта още една поточна линия. А бай Академик обеща да
помисли, как в такъв случай да увеличат излюпването на повече петли – бял кахър за
такъв одарен специалист!
Корнидата получи писмо. Не го показа на никого, само пред Книжаря го прочете,
след което започнаха да почистват и подреждат още една къща.
След десетина дни пристигна бай Ставри, заедно с Мичето, племеницата, и мъжът
й, абстрактният пиещ модернист. Както научиха по-после, Мичето дала ултиматум на
художника – да рисува както си ще, но да престане да пие. И той, понеже я обичал,
съгласил се да пробва. Та дошли, заедно с вуйчо си, в Ново Фанагорско.
Три дни Художника не излезе от къщи. На четвъртия вечерта отиде в „И замириса
на море”, но тъй като нямаше с кого да разговаря за абстракционизма, напи се яката,
напи се като талпа, според местните определения. Наложи се да будят Анастасия и
да го товарят на гърба й. В този вид го закараха до тях. Мичето им каза: „Благодаря,
извинявайте!” и завлече Художника в спалнята. Когато на другия ден към обед той се
събуди, тя го разтърси, погледна го с тъмен бяс в ясните си сини очи и просъска:
- Вземай си багажа и върви на майната си, пиянде бездарно!
Художника се разплака, измъкна се от леглото и коленичи – рошав и със зачервени очи, пред Мичето.
-Миче! Мило! Дай ми последен шанс! Без тебе съм загубен!
-Пък с мене си пиян!
-Никога повече! Ни капка! Кълна се в колорита на бъдещите си картини! Кълна
се в доминацията на идеята над конкретиката! Кълна се в уважението ми към вуйчо
Ставри! От днес – нито капка! Заклевам се, Миче!
-Нито капка?
-Нито капчица!
-Голяма дсуша те чака!
-След време ще казват: „Този портрет на М. е от сушавия период на Художника”.
-Каниш се да ме рисуваш ли?
-Да, Миче!
-Тогава обещай още нещо!
-И вода ли да не пия?
-Обещай, че няма да ме рисуваш абтрактно!
-Всичко обещавам! Не ме гони!
-Не искам всичко да обещаваш! Обещай онова!
-Кое?
-Че няма да ме рисуваш абстрактно, разфасована на квадрати и триъгълници!
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- Уф... Ами...
-Не обещаваш, така ли?
-Обещавам! Щото те обичам! Не само тебе, целия свят ще рисувам, както трябва!
Миче! От днес ставам реалист и въздържател! Ще видиш!
-Каква победа за изкуството! Само да си посмял да лизнеш алкохол – мъртъв си!
Ясна ли съм?
-Като пролетно утро, Слънчице!
-Да видим!
Този разговор знаем от разказа на бай Ставри, който в това време си варял ръжено
кафе в кухнята.
А Художника спря да пие. Всяка вечер ходеше в „И замириса на море”, но си поръчваше само минерална вода. Най-много да я смени с трапезна или изворна. Вглеждаше
се внимателно в новите си съселяни и си драсваше по нещо с молив в едно тефтерче.
Сутрин ставаше рано, плисваше си студена вода на лицето и се затваряше в стаята, която Мичето му определи за ателие.
След три месеца поиска от старейшините една стая в Голямата къща. Щял да прави
изложба.
И я направи. Трийсет картини пъстрееха по стените в бившия кабинет на бившия
партиен секретар. Беше нарисувал портрети на децата на Стоянка и Малинка. Беше
нарисувал Корнидата. И Стафидата. И госпожа Комня, сред родайланди. Имаше колективен портрет на старейшините. И отделен на Багериста до „Челюсти 2”. На друга картина един до друг бяха бай Калуд и магарицата Анастасия. Хортензия беше изписал. И
бай Академик. И баирите наоколо. Цветята по дворовете. Големият портрет на Мичето
беше на централно място. А до нейния имаше малък портрет на бай Ставри – седнал
усмихнат пред чашка ракия. Хубави картини. Всички им се радваха, местната телевизия
„Прибой” отрази събитието. И сигурно защото всички бяха от Града на Брега на Морето,
отначало на никого не направи впечаление, че каквото и дае нарисувано, фонът отзад
не е небе, или стена, или дървета и треви. Фонът на всяка от картините беше море. Вакакво – спокойно, бурно, синьо, зелено, лилаво, калайдисано, слънчево, подоблачно.
Дали беше носталгия, или остатък от модерния абстракционизъм? Кого го интересуваше. На хората просто им харесваше нарисуваното. Кой знае как, за тази изложба научиха и по други места, та до Ново Фанагорско започнаха да се промъкват специалисти
и ценители. Те дълго се задържаха пред картините и ги тълкуваха един пред друг, като
откриваха в тях неща и тенденции, за които Художника и хабер си нямаше.
Като прибавим тези любители на изкуството към другите, които идваха заради
декоративите кокошки и родайландите, появи се нужда да оправят още три къщи и да
ги обяват за „Къщи за гости”. А при три къщи за гости съвсем логично бе да разширят „И
замириса на море”. Пристроиха ново помещение. Художника се заключи вътре и след
седмица ги пусна да видят. От всяка стена аха-аха! – да се излее море. Имаше нарисуван вълнолом. Древни кораби. Нови яхти. Пясъчни плажове и дюни. Висяха рибарски
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мрежи и корабни въжета. Над барплота мърдаше стрелка голям компас. А на тавана
беше цъфнала Розата на ветровете. Новия салон веднага нарекоха „Капитанска каюта”.
Сега, в днешни дни, за да хапнеш в каютата, трябва да резервираш място наймалко седмица напред.
А бай Ставри предпочита да сяда в старото помещение, което напомня за „Трите
чироза” и „Куцото буре”. Отдавна не разказва смехории и небивалици, че да го почерпят. Оставил е тази работа на Калуд. А той, за разлика от портрета си, вече не пие
ракия. Поръчва си каничка червено вино и, както той казва на Хортензия, „нещо за
занимавка на зъбите”. Бавно си налива чашата. Бавно отпива. Опитва мезето, подпира
глава на ръка и с поизбелели очи гледа през големите прозорци. То в Ново Фанагорско какво ли чак толкова има за гледане; той и каквото има, не го вижда. Бай Ставри
все по-често гледа навътре. Пътува из изминалото време. Връща се назад при различни шарени спомени. А те го откарват все по-често към детството. „Сигурно, когато си
спомня, как съм се родил, и Дядо Господ ще ме прибере”, помисля си понякога и сянка
на усмивка минава по лицето му. Със спомени живее бай Ставри, пък си има много и
най-различни. Но когато някой от компанията го подкачи, дали си спомня това, или
онова не много похвално приключение, старецът казва:
-Де да го помня? Стар съм вече, не помня. Да е едно, че да го помня...
Бай Ставри стои така, докато мръкне. Изпразнил е каничката. Преполовил е мезето. Потрепва и се връща в сегашното. Казва тихичко на някой невидим: „Тръгвам, тръгвам!”, плаща и поема към къщи. Влиза в чистичката си стая и винаги първом поглежда
към снимката на баба Катерина:
-Ей ме, Катеринке! Навреме се прибирам, мила, да не ми се сърдиш! – сяда на
леглото, дълго седи така в тъмното. Той и в тъмното вижда неговите си работи.
...То май по това време всеки си се прибира в къщи. Цял ден се е занимавал де
с родайланди, де с декоративни пилци. Време е да погледа телевизия, да размени
някоя дума и да ляга. Според кой знае какъв природен закон, хората, като се приберат
по-рано, в къщите им няма разправии. Затова вечерите в Ново Фанагорско са спокойни. И пак, според кой знае какъв природен закон, като ти е спокойно, нямаш желание
да псуваш – ни ближния, ни далечния, ни жена си. Напоследък в Ново Фанагорско
рядко се чува псувня и тя най-често е по адрес на някоя инатлива кокошка. Ама гледат
и по кокошките да не кълнат и псуват, че да са щастливи и да трупат от скъпото месо.
Така е сега в Ново Фанагорско. Не се води в България, ама се води в Европа. Пък
Европа се грижи за хората! Европа иска хората да са като кокошките. Да растат и живеят щастливо. Че по-бързо да дават по-голям прираст. Иначе, защо да ги отглеждат...
Ново Фанагорско.
Свободна територия.
И май, ама да не се разчува!, във всяка къща има по една празна кутийка от копърка. И понякога новофанагорци си я слагат до ухото – да чуят морето...
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ЛИЛИ
ХРИСТОВА

Неделя
Чарлз е солиден английски чадър. Мъжът, който го купи,
обичаше да дава имена на важните за него вещи. Сега, вече
пенсиониран адвокат, изпращаше внука си по същата пътека и
наред с наставленията младежът получи и Чарлз.
Чадърът скучаеше с внука. С дядото преживя какво ли не,
а флегматичният потомък пропускаше забавленията, зареян
във виртуалното пространство. Кротко се дипломира и подари
чадъра на съквартиранта си Захари, с благодарност за приятелството им.
Така Чарлз се озова в една далечна страна на Балканите.
Първите месеци бяха трудни. Чадърите говорят с дъждовете,
които знаят много езици, но не думите пречеха на Чарлз да разбира какво се случва. Например защо почти не вали, а хората
не се радват, а са все сериозни. Дори Захари тук бе различен.
Необщителен и притеснен, сега го смущаваше физическия недъг ( церебрална пареза бе деформирала левия му крак и засегнала лявата ръка). Мъчно си намери работа, макар да беше
с добра диплома и отлични препоръки. След смъртта на майка
си не излизаше често. И с жените не се получаваше. Делови
контакти. Тези, които Захари водеше понякога никак не се харесваха на Чарлз. Той разбираше човешките отношения и си
мислеше, че това, което се случва зад затворената врата трябва
да кара хората да се усмихват. Но поомачканите същества, излизащи от стаята на Захари изглеждаха безразлични, уморени,
а той - тъжен. Повече не идваха. С изключение на една. Добре
сложена, добре облечена – всичко добре. Чадърът не я хареса.
Когато я видя за пръв път му се стори интересна, но усети студ в
гласа й. Изговаряше думите с леко съскане, движенията й бяха
заучени, кокетираше... Чарлз я постави в групата на абсолютните консуматорки. Говореше за себе си така:”Сисса не е вчерашна... Сисса им разказа играта... Сисса това, Сисса онова...” Все
Сисса. Другата тема беше за успешните сделки на свръхбогатия
й съвършен съпруг. Да я пита някой какво дири при Захари. Той
не я питаше.
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Срещите им зачестиха. Примадоната ( както я нарече чадърът) получи ключ
от апартамента. Чарлз се опитваше да внуши на собственика колко нелепа е тази
връзка, но хората не разбират чадърите. Затова се задоволи да гледа надменно и
да присвива спици, когато особата минаваше покрай него.
Все по-язвителна ставаше Сиса, все по-претенциозна и от това Захари се чувстваше объркан и нещастен. Тя го упрекваше, че не умее да прави пари, че не е
забавен, че не оценява подобаващо честта да бъде с дама като нея.
Търпението на английския чадър се изчерпа и той съвсем по български „благославяше” Примадоната. Един следобед и търпението на Захари свърши. Сисса
пак капризнечеше и настояваше за нещо, а той й отказа. Тя го нарече сакат малоумник. С възхита Чарлз проследи събитията. Потъмнял от обидата Захари измъкна пищящата Сиса от стаята, грабна палтото и чантата й и изхвърли всичко през
външната врата. Онази попищя малко и замина.
***
Чарлз проскърцваше щастливо под майския дъжд. Захари тичаше тромаво към
кантората и на завоя пред пекарната се сблъска с някаква жена. Извини се и се забърза отново. Постресната, тя се наведе и засъбира разпилените си неща в подгизнал хартиен плик, който се скъса и всичко се изсипа пак в локвата. Възрастната
продавачката от пекарната й помогна и двете влязоха на сушина. Така откриха
портфейла. Младата реши да намери веднага собственика.
В дъждовни дни кабинетът на Захари беше неуютен, мрачен и той побърза
да се зарови в папките от последното дело, за да разпръсне тягостното усещане.
Отговори с разсеяно „Да” на почукването на вратата, вдигна поглед и му се стори,
че стаята се изпълни със зелено ухание на майска гора. Мокра и притеснена фея
остави портфейла му върху една папка, извини се и изчезна. Чарлз прошумоля
от ъгъла на стаята и Захари се върна в реалността. Опита бързо да излезе, за да
настигне феята, но когато видя празната улица, прокле сакатия си крак. Обърна
се бавно и влезе.
Отново се наведе над изписаните листи, но не успя да се съсредоточи, отказа
се и се загледа в мътното стъкло на прозореца. Стресна го почукване на вратата.
- Извинете, не се представих и не обясних нищо. Казвам се Неделя, портфейлът
ви падна, когато се сблъскаме пред пекарната. А аз не ви се сърдя.
Захари я извини моментално.
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- Зззахари – заекна той и ставайки подаде ръка. Другата смутено скри зад гърба
си. Покани жената.
Чарлз наблюдаваше сценката от ъгъла. Като англичанин оцени сдържаността и
добрия тон, но му се прииска младите да не са толкова сковани и...и да се случи
нещо вълнуващо. Добре, че стопанинът му се поокопити и покани феята на обяд.
Месец май отмина. Чарлз висеше в коридора, но не скучаеше. Преживяваше
случващото се между Захари и Неделя.
Тя имаше краткосрочен договор за работа в кукления театър. Обичаше децата
и куклите. Носеше като талисман в чантата си петрушка – жабка с коронка. Разсмиваше Захари с различни монолози на жабата – принцеса, а той целуваше куклатаръкавица и тя се превръщаше в принцеса Неделя.
В дните преди Коледа кукленият театър тръгваше на турне в околните градчета.
Вечерта, преди да замине, Неделя разказа на Захари за детството си. Майка й я
изоставила и вече не я потърсила. Не знаела кой е баща й. С много топлина разказа за баба си Неделя, която я отгледала. Говорела рядко за майка й, споменала
веднъж, че лошото й сърце я повело по криви пътища. Не била завършила училище, родила на шестнайсет, а когато Неделя била още бебе, избягала с някакъв
пройдоха. Когато Неделя поотраснала една съседка й показала в някакъв вестник
снимка на светско парти, а сред множеството - лицето на майка й. Гледала снимката и не можела да разбере какво я свързва с тази красива и изкуствена жена...
Захари я прегърна.
- Искам да ти дам толкова любов, че да забравиш предателството на тази жена.
- А ти обичал ли си друга? – несигурно попита Неделя, сякаш се боеше от отговора.
- Така си мислех, преди да срещна теб.
- Каква беше тя?
- Урок – засмя се Захари. – Беше красива, но разглезена, покварена. Мислех, че
ще я променя. Сега разбирам, че това не е било любов. Смайваше ме с опитността
си, ласкаех се, че такава лъскава хубавица е избрала мен – сакатия... Случайно
разбрах на колко е години, не й личаха, но бяха достатъчно, за да ми бъде майка.
Не това ме накара да я отхвърля, беше зла и празна... А сега спи, дете, че лошата
вещица може да се върне и да те изяде.
Неделя се усмихна и целуна недъгавата му ръка.
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***
Чарлз се сепна в дрямката си. В необичаен час ключът се превърташе в бравата. В началото не позна посетителката. Изохка, защото усети мириса – снежна
буря. Сиса свали палтото и влезе в кухнята. Чадърът я огледа и промяната в нея го
слиса. Мръсножълта коса, мътен поглед, без бронзовия загар лицето й изглеждаше болнаво, а бръчиците край очите – врязани. Нямаше и помен от надменната
походка и префърцунените движения.
Присъствието на Сиса в апартамента подейства на Захари като удар между
очите. Тя ревна веднага. Голяма била белята – мъжът й задържан за нечисти сделки, разследване, журналисти, страх... Дошла за помощ.
- Все пак си адвокат, не може да не знаеш вратички, не може да нямаш познати. Сисса не е коя да е, знае да се отплаща...
Захари погнусено се откопчи от задушаващата й прегръдка. Сипа й уиски. Мълчанието в стаята беше лепкаво, омерзително. Сиса пак захлипа, Мъжът преглътна
порива да се отърве от нея веднага.
- Можеш да останеш, а утре, когато се върна от работа, ще говорим...
Жената се отправи към банята. Захари й постла в кухнята.
***
В последното предвидено за представления градче обявиха бедствено положение, заради натрупания сняг. Неделя се прибра по-рано от предвиденото. От
театъра само мина да напазарува и хукна към дома на Захари. Припряно влетя в
коридора, метна палтото върху Чарлз и отвори вратата на кухнята. Жената, която
стоеше до прозореца се обърна. Погледите на два чифта очи, еднакви по цвят и
форма се срещнаха. Фигурата на младата застина, а мислите й препуснаха бясно.
След малко простена, побеля. Паметта й върна онзи спомен от детството, в който
разлиства вестника на съседката и се взира в снимка, търсейки сред усмихнатата
компания лицето на една жена. Лицето на жената, която сега я гледаше, застанала до прозореца.
„Все пак злата вещица дойде...” - помисли си Чарлз.
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СРЕБЪРНИЯТ ВЕК

ЛЮБОВ
КРОНЕВА

Ние със самолет, Москва – София – Бургас, тогава реших на друго
превозно средство да не се качвам, а най-добре с ракета – жъц! – излиташ, жъц! – кацаш. Едвам сядаш и вече слизаш – нямах търпение
от страх да не изпусна живота зад прозорците. На брат ми обаче му
харесваше да зяпа облаците и как се променят, и какво се вижда под
тях, а с ракета, каза, нищо няма да се вижда, освен космически мрак.
Това е истината, казах му, реем се в мрака, небето ни е тънко, ей тонинко. Само си измисляш, присмя ми се и аз се амбицирах – като кожата на човека е, малко да се нарани и край, въздухът ще изтече като
кръв! А какво ще стане със земята, попита, един скелет ще остане,
казах, от меридиани и паралели. Изгледа ме. И се извърна към облаците, докато още ги имаше.
А баща ми – с влака, поне щял да си отспи, пък и трябваше да
транспортира, както той се изрази, хладилник „Саратов”, телевизор
не знам си какъв и шевна машина. Да внимава при товаренето и разтоварването, както и да не ги откраднат. И доведе на гости Анатолий и
сестра му Ала, с които бил в едно купе. Много симпатични. Запътили
се на почивка из нашето Черноморие сами. Той, като знаел с какви
средства разполагат руснаците навън, къде ти да плащат за хотел или
квартира, не разбират и бъкел български, ще ги мами който свари,
а морето навсякъде било еднакво. Море! Бургаският плаж с неговия
лечебен черен пясък не го давал за никакво Приморско, защото изтраеш ли да лежиш на него достатъчно, ще се излекуваш от всички
болести, което той им обяснил толкова убедително, че сломил неудобството им, макар те в момента да не се оплаквали от здравето си.
Харесахме ги от пръв поглед. Особено Анатолий. Два метра и десет сантиметра! От националния отбор по баскетбол! Влизаше ли в
стая, инстинктивно свеждаше глава, а раменете му изпълваха рамката
на вратата. Не можехме да му се нагледаме. И толкова беше силен! С
един пръст вдигаше куфарите, а ние едвам ги помествахме. Следваше микробиология, четвърти курс, а сестра му вече я беше завършила, работеше в лаборатория, каква е тази микро... такова... – попита
брат ми, понеже искаше моментално да вникне в целия им живот и
Ала: разболяваш се от нещо заразно, от грип примерно, аз изследвам
вируса, правя лекарството, което ще го порази в самия корен, давам
ти го и ти оздравяваш. Изслуша я очарован, той все боледуваше от
грип. Ала куцаше силно с десния крак, понеже като малка страдала
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от рахит, родила се в евакуация, в началото на войната, нямало витамини, и носеше ортопедична обувка на този крак, а на другия – обикновен сандал. Подари ми гердана си от
ябълкови семки, тя го направила, смятай колко ябълки съм изяла тази зима! Ехааа...Как
щях да се фукам с уникалното си бижу! От семки!
И ей тогава се почна.
„Как сами руснаци в чужбина?” – облещиха се Сотирчо и Манолчо, приятелите на
баща ми от студентството, понеже още същия ден се изтърсиха у нас. Мъже със семейства, началници, единият в търговията, другият в месокомбината, но умалителните имена помежду им бяха останали навеки. „Как сами руснаци? Ти съзнаваш ли какво значи
това?!” Баща ми почна да им намига с две очи, демек, не са случайни хора, спокойно!
„Как спокойно, как спокойно?” – не мирясваха те, нали, срещнеш ли руснак в чужбина,
необхванат от група и екскурзовод, трябва да си слабоумен, за да не те споходят тежки
подозрения, тук са възможни всякакви сценарии, кой от кой по-зловещи, но щом баща ми
е решил доброволно да си сложи таралеж в гащите... Оставете хората на мира, подразни
се той, момчето е обиколило целия свят няколко пъти и е проверено отвсякъде, да не
говорим, че сигурно е с пагони, не се знае какви... Махнаха с ръка, в този момент не им
беше до двете частни лица. Проблемът им беше цялото съветско правителство, за нашето
правителство да не говорим, ама и (Сотирчо) дупедавци, и ги напсува на турски, защото
турската псувня звучи, разбира се, по-мръснишки, кротко де (баща ми), тук има деца, нека
чуят (Манолчо, изпружил юмрук патетично), нека помнят!
Денят беше 20 август, когато призори съветските танкове влязоха в Чехословакия, за
да сложат край на проточилата се Пражка пролет.
Затова довтасаха Сотирчо и Манолчо и още на стълбището се развикаха: „Какво ще
кажеш сега, другарю?” Баща ми бързо ги прибра вътре, притвори балконската врата, разтича се да реже салата, да вади чаши, защото скъпи гости, пък и хубавият алкохол се отразява благотворно на духовете, но слънцето печеше с все сила и като запалиха тримата по
цигара, пак трябваше да отворят балконската врата, а духовете им не се укротиха, напротив, та баща ми току подскачаше към тази пуста врата. Искаше да предпази и приятелите
си, и себе си, нека да изпуснат парата, да се уталожи мъката им от погубените надежди,
но биваше ли да загазят заради празни приказки, хора са си отивали и от една дума, сякаш
не знаели, на тях обаче ей дотук им дошло от другари... Развикаха се, голяма патардия.
Македонци. Открай време страдаха от политически илюзии, все бити каузи ги вдъхновяваха и им изяждаха главите. Хукнаха да си ходят, не му щели пиенето, не го смятали вече
за приятел, а за предател, щом такава била позицията му, а на прага се сбутахме с тях.
Нас пък ни напъдиха, уж да сме покажели на гостите забележителностите на Бургас, паметника на Тройката, градината с Летния театър, каквото друго се сетим, главното – да не
слушат как македонците крещят СССР, та СССР. „Дасвиданя!” – рекоха Манолчо и Сотирчо
и навириха носове, баща ми се позасмя, пак ще говорим, каза.
Понеже бил от попско семейство и най-голям син, готвели го от малък за Семинария-
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та. Помагал в църквата, държал исото в хора, повече не му позволявали, за да не окапят
ушите на енориашите, но смятали, че изучи ли се за поп, ще се сдобие и с певческа дарба.
Вървяла си със занаята. Той обаче издържал в Семинарията точно един ден, вечерта избягал. Баба ми, какво да го прави, няма да погубва сина си, значи, казала, ще станеш даскал.
Завършил агрономство, междувременно влязал в комунистическата партия и наистина
станал даскал на село. Не му давали работа като агроном заради партийната му принадлежност. Пострадал няколко години заради прогреса, а после, както знаем, прогресът надделял, защото какво ще се опре на танковете.
Навън минаваше за разумен, уравновесен човек, вкъщи бесове се отприщваха, разтърсваха го, крещеше от най-малкото, чак се запенваше, защото новата му религия не
даваше благост, а страх. И нареждаше, че такива като мен ги пращали в домове за превъзпитание и по-лошо – в лагери, където за непослушание пребивали до смърт с тояги
или разстрелвали без съд и присъда, а момичетата ги подмятали като парцали и какво си
въобразявам аз, че ще ми се размине ли, както съм я подкарала. Опиваше се от подробности за зловонни мазета, в които хората живи изгнивали от раните си, от убийства в тъмни улички и всичко това не били злодейства, а етапи в борбата. Милиционерският участък
беше на съседната улица, сграда от тежки гранитни кубове, вкопана дълбоко в земята, и
гледах оттам да не минавам или по другия тротоар, извърната, почти замижала, с риск да
се препъна, за да не видя как водят някой окаян като мен. Хем съзнавах, че нищо такова
не ме заплашва, защото баща ми не щеше да бере срам от хората, нямаше да ме предаде
на милицията. Но влезеше ли вкъщи, драйфаше ми се. Имаше нещо в мен, което мигом го
изкарваше от кожата му.
А после идваше нощта и се явяваше Кучето. Голямо, златисто, улично. Дошло да заживее у нас и кротко седеше в кухнята. Никой не го искаше, пълно било с бълхи, глисти и други напасти, веднага да го махам, понеже смятаха, че аз съм го довела. А то само дойде и
сигурно имаше причина да дойде и не може, не може! – виках и плачех – да го изхвърлите,
сякаш е счупена играчка, защото е живо, живо, живо! Не ме карай да го ликвидирам пред
очите ти! – баща ми и очите му побеляваха от едва сдържан яд, а пък Кучето ме гледаше
с доброта каквато не бях срещала в човек и не подозирах, че такава огромна, обгръщаща
доброта съществува, и слагаше лапа на ръката ми – да ме утеши – каквото и да стане, за
добро ще е. Прегръщах го, двамата да ни „ликвидират” тогава. И тук усещах, че мога да
се слея с него, насън това беше възможно. Спирах се в последния миг. Не бях добра като
Кучето. Щях да го отровя с лошотията си, да го накарам да се зъби и да хапе... И се събуждах. То идваше често. Сънят беше мъчителен. Би трябвало да съм го намразила, но видех
ли да обръща към мен голямата си златиста глава, дъхът ми спираше от радост и за малко
бях много щастлива.
Няколко месеца преди да почине, било по Коледа, баща ми отишъл с четиригодишната
ми дъщеря в манастира на евхаристинките, да се види с братовчедка си сестра Бенеди-
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кта. Зарадвала се на детето, кръстена си, казала, на Богородица, докато си жива, ще те
закриля, коя е тя, попитала дъщеря ми. Завела я до къта, в който с цветни гипсови фигури
подредили раждането на Христос, яслата, влъхвите, почнала да й разказва. Баща ми я
прекъснал: „Стига, стига, не говори на детето будалайски!” А сестра Бенедикта го попитала, доколкото я познавах, благо: „Наистина ли се отвърна от Господ?” Замълчал си. Струва
ми се, че е спрял разказа й по навик, вече дълбоко вкоренен, устата му е изговорила каквото трябва, а душата му е мълчала засрамена, откъде да знам... Но чудно ли е, че накрая
мозъкът му се разкашка и изгни заради усилието във всеки ден от живота си да отритва
истината, вложена в него от поколения свещеници, и страха от тази истина, за да я заменя
с шарлатания.
Заведохме ги в градината, показахме им паметника на Пушкин, плажа, моста, както
му е редът, и през цялото време си мислех какво каза баща ми за Анатолий, че е човек от
службите, щом постоянно излиза в чужбина, нямаше начин да не е, да слухти и да пише
доноси, но тогава целият им национален отбор трябваше да е с пагони... А може и да
не беше така, просто – талантлив спортист... Вятърът ни издуха от моста, повървяхме по
хладния пясък, зад нас слънцето се канеше да залязва, не бързаше, блестеше в оранжево
и златно над тъмното, мътно море, Ала закуцука заднешком. Красиво е! – въздъхна, сякаш
изхлипа, и Анатолий се засмя щастливо.
На връщане минахме край църквата „Св.св.Кирил и Методи”. Ей там, отсреща, е нашето училище, развика се брат ми, преди учехме там и заподскача от нетърпение, защото
през цялото време идеята му беше да заведе Анатолий в двора на училището, където
непременно щеше да има хлапета с топка и цялото това размотаване за него си беше
чиста загуба на време. Но Анатолий поиска да се отбие в църквата. Ала седна на топлите
стъпала и запали цигара.
За първи път се приближавах до прага й. Страхувах се от църквата колкото от милиционерския участък. Години наред я виждах от прозорците на училището, делеше ги площадът. Зад отворената й порта – сгъстен мрак и през ден подпираха до нея черно-сребърни
капаци от ковчези. Хора не се мяркаха. Само смъртта влизаше там и ехтеше камбаната,
приветстваше я. Знаех си: има ли днес ковчег, нещо ще се случи, някаква гадост – и наистина... Детинщини, присмях се тогава на себе си. Надзърнах. Не ме попари смъртен студ.
Свещи блещукаха. Миришеше хубаво. Дървени столове покрай стените, заприлича ми някак си на чакалня и муха бръмчеше лениво...
Заварих Анатолий да шепне пред една икона, да й се кланя.
-Какво правиш? – попитах го смаяна.
-Моля се на Богородица – отвърна тихо - и на Господ.
-Какво искаш от тях?
-Алка да се омъжи, да има деца, да е щастлива. Разбираш ли, всичко в този живот е за
мен, а за нея нищо. Не е хубаво. – Няколко пъти кимна разстроен на себе си. – Не е хубаво... Не може дори с туристическа група да пътешества, защото е деликатен човек, не смее
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никого да притеснява...
На излизане пак се поклони ниско, неясно на кого, май на цялото църковно пространство...
Отидохме най-после в училищния двор. Имаше, разбира се, хлапета, услужиха им с
топката си и Анатолий направо им събра очите. Брат ми едва не се пръсна от възторг.
Докато гледах как в средата на игрището тялото му излиташе, извиваше се в плавна
дъга, топката следваше дъгата и падаше в коша, а той вече бе под него, хващаше я, сякаш
цепеше секундите, може и наистина да го правеше, натрапливо ме преследваше представата как същият Анатолий, сгърчил могъщото си тяло на бюро, дращи по някакви хартийки
и с лявата ръка, като изпечен преписвач, прикрива написаното, озърта се – спипал ли го е
някой. И какво ли би могъл да напише: „Тези хора нарочно ме заведоха в действаща църква, за да проверят ще предам ли марксистко-ленинските си идеали...” Примерно.
И тук как ме изцепи главата! Бръмна, звънна, за секунди почти ослепях с дясното око.
Не биваше да стоим толкова дълго на моста, угрижено каза Ала, от вятъра е...
Хубаво беше в соцреализма. Ведро. Нямаш предрасъдъци и не вярваш в суеверия.
Животът е ясен и прост като конец, опънат покрай забележителни хора и гледки. Такъв
си беше, докато следяхме с поглед диригентската палка на другарката Васева и пеехме
хорово:
„Пред нас са блеснали житата,
окъпани от топъл дъжд.
И ний вървим, вървим, вървим, вървим нататък...”
Как вървим... Като в съветски филм. Комбайни. Широки усмивки. Вървим и пеем без
страх, че ще ни погнат, задето изпотъпкваме житото. Не, не, обърках се, крачим по пътя.
Крачим километри наред, никой не тупва от слънчев удар, защото слънцето само свети,
но не напича, ние – леви-десни, леви-десни, нивите все са там, където са били в началото,
на кого му пука, да вървиш напред е главното и с песен. Към светлия хоризонт, опасан с
цветна дъга.
Но аз нямаше да мина под дъгата, кой знае накъде щях да се отплесна или дъгата щеше
да се отдръпне от мен погнусена. Да речем, Кучето беше сън. Всички сънуват. Не можеш
да обвиняваш хората заради сънищата им. Но с мен се случваше нещо, което беше самата
действителност, макар да ме уверяваха, че такава действителност не съществува. Някаква
инатлива част от мен не вземаше от дума. Нощем излизах от тялото си и се намърдвах в
несъществуващото. Стигаше да затворя очи, да се отпусна – хоооп! – мярвах само как краката ми се проточват, остават долу, а аз вече бях лепната на тавана, който не беше таван,
а мека бяла мъгла и можех да мина през нея, но се страхувах. Не знаех какво има отвъд.
Какво да има... космически мрак. Щях да изчезна в него като прашинка, всъщност в този
момент осъзнавах, че не съм нищо повече... От паника рухвах обратно в тялото си, ударът
ме разтърсваше, сърцето ми препускаше обезумяло. Не блестяха жита пред мен, мракът
искаше да ме погълне, как да се обясни това... „Глупав сън – майка ми. –Никой не излиза
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от тялото си. Не може. Доказано е научно”.
И какво като не може, какво ако е доказано научно, щом аз продължавах да се движа
нагоре-надолу като развален асансьор? А понякога преставах. Нощи наред – нищо. Мислех си, че съм се отървала. Толкова исках да съм нормална.
Прибрахме се, а Сотирчо и Манолчо пак бяха вкъщи. Но вече не се провикваха. Тримата, сбрали глави, шепнеха, сякаш щяха да правят завера. Пийваха си. В следващия момент
щяха да запеят тъжни македонски песни. Както и стана.
И внезапно ме преряза гадно усещане. Тази революция някак си щеше да ме засегне лично, тоест не тя, а... знам ли. Зарязах гостите и се скатах да подслушвам в килера.
Само антрето ме делеше от стаята с македонците. Изгасих лампата, притворих вратата и
се настаних на рафта за обувки. На горния рафт сред разните вехтории имаше череп, увит
в пожълтял вестник. Майка ми го свила от патоанатомията, за да учи за изпит по него и
забравила да го върне. Оттогава я следвал по градове и квартири. Свикнали един с друг.
Та, той си беше изработил навика, дойдат ли гости, докато закачаха палтата им в килера,
да се изтъркулва, да се развива в движение от вестника и с отскок да тупва в краката им.
И да им се хили с колкото зъби му бяха останали. Всички се хващаха за сърцата и пищяха.
Особено жените. Много пищяха. Но с мен кротуваше, аз нямах страх от празни работи.
...Социализмът, партията, вярата, дъра-бъра, дъра-бъра... Доспа ми се. И изведнъж –
опааа... Намерили ми учител по английски.
Поразходили се, сетили се за този учител, понеже баща ми ги помолил още не знам
кога и се върнали да му кажат или той излязал и ги срещнал, както и да е... По радиото
тъкмо съобщили, че съветските войски са овладяли положението в Чехословакия.
Цяла прегазена революция им беше на главите, а те се загрижили за моето образование! Но тук въпросът беше: струва ли една революция колкото двайсетгодишно приятелство? Май след Октомврийската вече никоя революция не струваше чак толкова.
Всичко било съгласувано. Утре в десет сутринта щял да ме чака в дома си, живеел на...
Бил най-добрият в Бургас, че и в цяла България, тук спор нямало! Почти англичанин, така
владеел езика. Когото и да подготвял за английска филология, влизал от раз! А как? Бил
завършил Оксфорд! Сети се сега кой на времето можеше да учи в Оксфорд! Баща му бил
онзи Атанасов, знаеш го, голяма работа, дялове в параходството, в железниците, след
Девети, разбира се... А момчето, двайсет и петгодишен хлапак, в Белене...
Отървала го леля му Мила, известна хубавица, благодарение на тесните си познанства
с отделни представители на Народната власт. Спасила и мъжа си, и племеника си, и други
хора. Но не и себе си, както излязло накрая, не и себе си... Един ден, вече била овдовяла,
намерили я заклана, буквално накълцана на парчета, кръвта й изтекла чак на стълбите...
Уж крадци. Обаче се говорело... Остави де, минало-заминало. Обаче Атанасов, като единствен наследник, заживял в нейния апартамент, сам човек в четири стаи на улица близо
до градината в момент, когато толкова хора бедстват без жилища, това какво ти говори?
Той преди се завирал в едно стайче по линия на жилфонд и работел в консервената фа-
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брика, защото как ще му признаят сега дипломата от Оксфорд, а след смъртта й го трудоустроили по болест, значи, пенсийката и частни уроци, май пускал и наематели, това нищо
ли не ти говори?! А се говорело, че Мила, ей така, на малкия си пръст въртяла, ама не един
другар, а... Остави де, минало-заминало!
Е, нищо, утеши ме Ала, ще поучиш малко, няма да копаеш. Тя май имаше дарбата да
вижда все хубавата страна на нещата.
А нашите: един език да съм научела, докога съм щяла да се размотавам с този английски, в смисъл, как още не съм проговорила като англичанка.
А аз се интересувах само от руския език. От руската поезия. По-конкретно, от Сребърния век.
Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Я трагедию жизни претворю в грезофарс...
Ананасы в шампанском!Ананасы в шампанском!
Из Москвы – в Нагазаки! Из Нью-Йорка – на Марс!
Северянин. Омайващо... Не е ясно защо, не е кой знае какво, но... омая.
Поетите от Сребърния век бяха, не че забранени, но книгите им не се продаваха в книжарниците. Не ги издаваха. Все едно не съществуваха. И ето какво се случва с моя приятелка.
Един летен ден звъни на вратата й съседът от горния етаж, студент в семинарията, и я
моли, ако сметне, че е възможно, да прибере за известно време някои книги, понеже се
опасявал от обиск. Вече претърсили негови състуденти, иззели книгите им и непрекъснато
ги викали на „Лубянка” да ги разпитват, а на пейката в двора им от няколко дни седяли
двамина с тъмносини шушлякови якета, не постоянно де, сменяли се, но един – винаги,
на – виж оттук, а бабките, дето все висели на двора и нищо не се изплъзвало от погледите
им, първо ги помислили за бандити, но нали не са вчерашни, осъзнали грешката си и ги
заобикаляли отдалече.
Те свалят долу книгите, натъпкани в голям куфар – Кант, Шопенхауер, Булгаков, останалото – поезия, но всичко – издадено в Париж, абсолютно забранено, притежаването на
такива книги се наказва по закон с три години затвор. Тя съзнава, че да ги държи в дома си
е опасно, особено в онзи момент, пък иска и да ги прочете, и прави следното. Обажда се
на тогавашния си приятел, който беше син на пенсиониран (поради алкохолизъм) генерал
от КГБ, благонадежден отвсякъде, направо си беше смахнат по въпроса какво може и не
може да си позволи един съветски човек, и го моли да й помогне с продуктите за вилата,
понеже майка й вече хляб нямала и много й се накарала по телефона. Та, той лично пренася с колата си тежките сакове с книги на дъното им, а отгоре стърчат бутилки мляко, олио и
мазни опаковки, за да не му дойде на ума да рови и да преподрежда. И тя прекарва лятото
с поетите от Сребърния век, изтегната блажено на шарена сянка в задния двор на вилата
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си. Връща ги на съседа си по същия начин, засмяна като щастлива хиена.
Тези поети нямаха страх. Или умееха в изкуството си да отместят страха, да бъдат свободни – от думите, сякаш те ги откриваха, от сковаващите форми на традициите, от великите преди тях, от разрухата, от смъртта... така изглеждаше. Можем да кажем какво ли не
със задна дата, щом знаем, че друг такъв взрив от поезия в изкуството не е имало, което
ги прави още по-значителни, че са били обречени, че не са го съзнавали... А може и да са
предусещали всичко. Поетите са по-близо до ангелите от другите хора.
Няма да обяснявам сега как една малка книга на Пастернак, приплъзнала се през цензурата по време на хрушчовското „затопляне”, стигна до мен. Стигна. Спях с тази книга
под възглавницата. Сутрин я напипвах, отварях я къде да е, тогава разлепвах очи, четях...
Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет так же свят,
Как их невинная лавина...
И вече можех да се надигна. Да се пробвам и в този ден. Да го преодолея. Алилуя!
Цял ден мърдах устни беззвучно, декламирах наум – както будистки монах произнася
мантри. Заковавах се в метрото сред тълпата, блъскаха ме, ругаеха ме, не забелязвах, изваждах книгата... Добре съм, жива съм, вървя нататък, защото:
Я вишу на пере у творца
Крупной каплей лилового лоска.
Под домами – загадки канав.
Шибко воздух ли соткой и коксом
По вокзалам дышал и зажегся,
Но, едва лишь зарю доконав,
Снова розова ночь, как она,
И забор поражен парадоксом...
Пастернак умира през пролетта на 1960 година. Аз прочетох стихотворенията му през
пролетта на 1968-ма. Осем години... Как не ме дочака? А ако беше жив? Щях да взема
електрическия влак до Переделкино, да намеря къщата му, да увисна на отсрещния тротоар с надеждата, че ще излезе на двора, ще го видя. Може би ще тръгне нанякъде, а аз
ще вървя след него... Не да го заговоря, не, как бих могла! – само да подишам въздуха
край него... Накрая вероятно щеше ме прибере милиционер.
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След време мой състудент ми разказа как настъпвала за него нощта Х – така я наричаше, и тогава, примрял от решителност, грабвал китарата си, купувал из пътя бутилка водка
и заставал под прозорците на Висоцки. Чакал го да се върне от театъра, горе да светне.
Сприятелил се с портиерите и те не били против да го пуснат или да се обадят на Висоцки, но всеки път тримата изпивали водката и той с китарата, замаян и презрял себе си, се
потътрял към общежитието. До следващия път. Поне в това бил сигурен – ще има един
следващ път, когато вече...
Всеки език е прекрасен, кой спори. Някои дори учат мъртви езици и им се наслаждават. Знам ли защо. Може би, защото в тях е запазена частица от вечната вселенска душа
на човечеството, за която времето е едно и в него минало няма. Просто в онзи момент аз
нямах душа за английския.
Мистър Атанасов - така се представи. Щом искаше да е мистър, нека. Висок, достолепен, с неподстригана коса на сиви и жълти кичури, с изпомачкани бели дрехи. Бос. Синкави стъпала. Подпрян на черен бастун. Не куцаше, провлачваше единия си крак, задъхваше
се леко. Видя ми се стар и болен. Без малко да го съжаля.
В антрето, до огледалото в цял ръст, снимка на красива жена. Досетих се коя е, подминах я бързо. Страхувах се от мъртвите – да не се пресегнат. Някои ми се струваха по-живи
от живите. И тя ме накара да се обърна, колкото и да не исках, да направя крачка назад,
да се вгледам. Въпреки страха си, да й се любувам - както, предполагам, се е случвало с
всеки, оказал се край нея. Усмихваше се. В рамката бе забодена съсухрена роза. Ех че кичозно, казах си, не би трябвало да е там тази роза...
Таваните морави, стените зелени, тежки тъмнозелени пердета до пода, покрит с поизбелял лилав килим, мебелите от потъмнял махагон, украсени със седеф, оскъден слънчев
лъч проблясваше по тях. Тихо като в музей и толкова чисто, сякаш всеки ден армия чистачки минаваше оттам, размахала четки и бърсалки. Точно срещу мен между двата прозореца имаше голям часовник с топузи и кукувица, но механизмът й бе повреден, все стоеше
отвън, извърната странично, вторачила в мен лъскаво око. Часовникът работеше. Шумно,
хрипкаво отмерваше минутите, изтичащото време ехтеше в тази притихнала къща – так,
так, так...
С мистър Атанасов си приличахме в едно – не харесвахме хората. Разбрах го веднага.
Сигурно той имаше своите причини, натрупани с годините, аз – интуитивно. Няма смисъл
да омайваш такъв човек, няма да позволи, но ще те изтърпи и ще те наблюдава.
Отдавна съм забелязала: наблюдателят може и да не изпитва любов, но е обсебен от
страст. Страстта на мистър Атанасов беше английският.
Почваше да говори на английски от прага и не спираше, докато не ме отпрати след
час. Нищичко не му разбирах. Мъкнеше от другата стая дебели книги със златни букви на
кориците: Тенисън, Байрон, Текъри, четеше ми от тях. Явно смяташе, че неспирното му
ломотене ще ми въздейства като китайска капка, ще пробие дупка в немощната ми глави-
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ца, ще се намъкне вътре, ще се настани, нататък вече било лесно – оставало само да уча
думи. Думи, думи, думи. Опитвах ли се плахо да възразя (на български), размахваше ръка
и заявяваше с категоричен тон (на английски), че не знае този език.
А аз за първи път в живота си влизах в къща, където бе станало истинско убийство.
Това не беше криминален роман. Случило се бе наистина. И исках да знам защо са убили
Мила, според него – защо?, и съвсем ли няма място за красивите жени в нашия свят, и как
е оцелял в лагера, и какво става в тези лагери? И защо не махне мъртвата роза от портрета
на леля си, не разбира ли, че на нея смъртта не й отива, и защо живее сам, макар така май
е по-добре, отколкото все да се буташ в роднини, и дали би искал поне едно коте, понеже
котката на съседите до нас роди неотдавна и бих му донесла, ако иска...
Трудно е, може би е невъзможно да разпитваш за тези неща на който и да било език.
Но, да речем, бих набрала смелост. Или пък нахалство... Все едно, нищо не можех да попитам.
Безкраен беше този час.
Първите двайсет минути се напрягах да схвана за какво иде реч, да гледам що-годе
смислено и да кимам, после съзнанието ми отместваше ромоленето на английския, превръщаше го в далечен шум, оставаше само часовникът с равномерното му так, так, так... И
почнах да излизам от тялото си – посред бял ден. Неусетно се оказвах до моравия таван,
който вече беше бяла мъгла, притегляше ме. Исках да мина през нея. Каквото и да ме
чакаше там, беше по-добро от вцепеняващото отегчение долу, беше изход, беше освобождение... Но тялото ми не можеше да се крепи седнало, изхлузваше се от стола, първо
главата се плъзгаше по облегалката и се връщах тежко и тромаво, и всеки път ми прилошаваше.
Катастрофата се случи през втората седмица. Без малко да падна на пода. Стаята се
наклони рязко, кукувицата литна нанякъде, босите синкави стъпала на мистър Атанасов
подскочиха към лицето ми. Вкопчих се в ръба на масата, стиснах очи. Отворих ги, щом
бръмченето в главата ми стихна. Мистър Атанасов мълчеше. Много се изненадах.
-Извинете – казах му на английски. Гласът ми скърцаше от неупотреба. – Може ли да
ми дадете чаша вода, моля?
Донесе ми вода. Отпих, но ръцете ми трепереха, оставих чашата на масата, мокър кръг
се изписа на лакираната й повърхност, преместих чашата върху тетрадка, опитах се да
изтрия петното, а мистър Атанасов все мълчеше. Бях свикнала хората на неговата възраст
да ми се карат и да ме поучават.
Заговори тихо. На български. Това толкова ме смая, че ми трябваше известно време, за
да разбера какво ми говори. Смятал, без претенцията да е напълно прав, все пак не бил
специалист в съответната област, че страдам от нервно изтощение, което изпивало силите
ми за всякакви други дейности, освен опитите да го преодолея или поне да го прикрия.
Ето сега и този припадък. През ум не му минавало да се намесва в плановете ми, но би
ми препоръчал почивка без никакви интелектуални усилия (за да не прегрее окончателно
мозъчето ми, доколкото го имах?) и ако се налагало да уча език, най-добре да съм обър-
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нела внимание на родния си език, понеже, нека не се заблуждаваме, малцина го владеели
и осъзнавали богатството му. Повечето хора ползвали стотина думи и се затруднявали да
изразят мислите си, ако е възможно да наричаме тези хора мислещи същества, разбира
се.
Разбира се... Отпих глътка вода – шумно преглътнах, гърлото ми беше свито. Отлагах отговора си. Защото не можех да му отговоря подобаващо. Наистина не владеех достатъчно
нито езика, нито мислите си. Щях да се оплета в думите. Но исках да изясня нещата. Да не
си въобразява, че седи срещу някаква полумаймуна. И да, друг бе изразил моето по-добре
от мен. И издекламирах:
Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать – не мать,
Что ты – не ты, что дом – чужбина.
Что делать страшной красоте
Присевшей на скамью сирени,
Когда и впрямь не красть детей? –
Так возникают подозренья.
Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он – Фауст, когда – фантаст?
Так начинаются цыгане.
Так... открываются... паря...
Последният стих – по инерция. Едва тук преместих поглед към него. Беше прибледнял
мъртвешки. Без преувеличение, мъртвешки беше прибледнял, а край очите му се бяха
изписали кървавочервени кръгове и аз знаех какво е това, понеже брат ми всяка зима
заради някой антибиотик... Алергичен пристъп. И вече се задъхваше. От стихотворението
на Пастернак?! Не! Не... От руския. Схванах го за миг и от ужас притиснах с шепа устата си,
бъбривата си уста, от която се лееше високомерие и глупост... Болшевизмът, Червената армия, ленинизмът, комунизмът, социализмът, СССР, дружбата навеки – заради всичко това
бяха избили близките му, бяха съсипали живота му и всичко това звучеше на руски, но по
онова време руският звучеше отвсякъде, би трябвало да го задушава на всяка крачка...
Може и да го задушаваше. Не бе очаквал да го чуе в дома си, в неговия музей на декаданса, пропит с кръвта и духа на леля му Мила, сигурно си е помислил, че му се подигравам...
Какво да направя? Човекът не можеше да диша. Опитваше се да бръкне в джоба на
сакото си, изтичах, помогнах му да извади инхалатор, наместих го в ръката му. Сякаш пое
дъх. И се разплаках, Бога ми, за друго не ме биваше, и почнах да повтарям: не знаех, не
знаех, не знаех, а той успя да кимне: няма нищо, добре съм, и помръдна ръка: да си вървя.
Хукнах навън, на ъгъла имаше телефонен автомат, надявах се да работи, работеше.
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Стегнах се, обадих се в „Бърза помощ”. Върнах се да чакам линейката пред дома му. Седнах на стъпалата, жива душа не се мяркаше в този тих обеден час, дали да потърся съседите, но сигурно всичките са на работа, освен някои престарели баби, а каква полза от
тях, човекът можеше ей така да си умре... Не знаех, не знаех! Ако Пастернак разбереше
по някакъв начин какво съм причинила със стиховете му, щеше да се обърне в гроба си и
никога, никога нямаше да ми прости... На - пак се разревах.
Учебникът ми беше останал при мистър Атанасов, а там нямаше да се върна за нищо
на света. Извадих тетрадката-речник, откъснах лист и написах по ширината му: Sorry,
mt.Atanasov. Помислих и добавих отдолу: I,m very, very, very sorry! Пуснах го в пощенската
му кутия, макар че... притрябвали му бяха моите извинения, какво можеха да поправят
извиненията ми... Линейката дойде. Скрита зад пътната врата, изчаках докторът да позвъни... Още веднъж... Мистър Атанасов се бавеше... бавеше се... Но все пак отвори.
Потътрих се към централния плаж.
Сламената капела – до носа, на носа – слънчевите очила. Скрита.
Ала безметежно четеше „Тримата мускетари” под чадъра и дояждаше ябълка. Кимна
ми и изрови от чантата си друга – постоянно гризеше ябълки. Същински заек. „Ще отворим цех – гордо казваше Анатолий – за ръчно творчество. Ще наемем работници. Ала ще
яде ябълки, те ще нижат гердани от семки. А аз ще ги продавам на пазара. Щом се пенсионирам от спорта...”
Анатолий и брат ми се гмуркаха край скалите, струпани навътре в морето, за да пазят
брега. Отидох до ръба им, седнах на плосък камък, опрях брадичка в коленете си. Адски
печеше. Хубаво. Слънцето да опожари всички гадости. И усетих как изтичат от мен, камъкът ги поемаше...
А онези двамата нямаха с какво по-интересно да се занимават, доплуваха при мен.
-Ще слънчасаш, гълъбице, ще изсъхнеш като мида – занарежда Анатолий, а брат ми се
развесели предварително, знаеше какво ще стане сега. – Жалко ще е всуе да погине тази
хубост...
-Остави ме на мира! – избоботих сърдито.
Къде ти! Загреба ме с една ръка като лопата и ме пусна във водата. А там беше дълбоко. Веднага потънах. Той първо помислил, че се шегувам. Откъде да знае, че не мога
да плувам? Как да му хрумне, че макар да съм родена и израснала край морето, толкова
се страхувам от голямата вода, че не смея да припаря до нея? Схвана все пак, изнесе ме
на брега. Смърчах, хълцах, треперих от ужас известно време, а той клечеше срещу мен и
повтаряше виновно: „Ама аз не знаех, не знаех, извинявай, не знаех...” Такъв яд ме хвана!
Скочих и креснах, че щом му е казано, на руски език му е казано, да остави човека на
мира, това трябва да разбере, а не обратното и как ми е писнало от бездушни хора, дето
все ме топят и проверяват ще се удавя ли – ей така, майтап да става!, и как ще взема да се
удавя наистина, но по собствено желание – тук той замънка, че никога не би го допуснал,
аз пък не бях допускала, че той, Анатолий, е такава подла личност, което е изцяло моя
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грешка и смятам да я поправя, и не искам повече да го слушам! И да го виждам! Не искам!
А на него му стана смешно, моля ви се, колкото и да се опитваше да го прикрие. Както и
на околните плажуващи. Надигнаха се, за да зяпат и да чуват по-добре, дори се избутваха
един друг, а някакъв мъж каза високо, че защо ще давали пари за Летния театър, тук театърът им идвал на крака, и всички се разхилиха най-откровено.
Но не и Ала, факт. Не и Ала.
Нахлузих роклята си върху мокрия бански и побягнах.
Вкъщи казах на нашите, че ме боли главата. Дръпнах яростно пердетата и се тръшнах
в леглото с идеята, че ако ей сега сърцето ми се пръсне от мъка, много ще е хубаво. Само
заспах.
Събудих се привечер и главата наистина ме болеше от спането по никое време. И гладна бях! Всичко беше ужасно, а аз, вместо да се съсредоточа върху бедите си, слушах как
стомахът ми скърца и не млъква! Завлякох се в кухнята, излапах половин буркан ягодово
сладко, почна да ми просветва.
Трябваше да помисля. Как да кажа на нашите, че повече няма да ходя на английски,
ако ще... каквото ще да направят... За истината и дума не можеше да става. Нямаше да ми
повярват. Но да си представим, че ми повярват, малко вероятно, но да си го представим
– по-лошо...
Някак тихо беше вкъщи.
Намерих само Ала на сенчестия балкон с чаша кафе и цигара. Нашите излезли с приятели. Анатолий и брат ми отишли на пазара за дини. Проблемът ми се отлагаше за малко.
Поседяхме. Помълчахме. С Ала не беше притеснително да се мълчи. Искаше ми се да й
разкажа случилото се. Как този мистър Атанасов имал, оказва се, такава странна алергия
- от руския език, а аз внезапно заговорих пред него на руски, защото, честно, вече не издържах от толкова много английски, а той едва не се задуши пред очите ми! Тя щеше да
ме изслуша. Нямаше да каже, че дрънкам глупости или си измислям, но щеше да й стане
неприятно. Обидно. Пак заради руския.
-Алергията – попитах я – от какво се получава?
-От какво ли не. От храни, от лекарства, от нещо, което се носи във въздуха... На практика от всичко.
-А от думи?
-Думи? Хм... Защо не? Алергията е резултатът, а причината винаги е тук – потупа с пръст
слепоочието си.
Без малко да убия човека. После цял живот можех да повтарям: не знаех, не исках...
Нямаше прошка за мен.
Брат ми и Анатолий се върнаха. Пуснаха шумно водата в банята, развикаха се, зашляпаха, Ала отиде да провери какво правят, полудяхте ли, скара им се, ще наводните къщата, а
при Николови ще протече ли, заинтересува се брат ми, дай да ги наводним, все ме обвиняват, че нарочно изливам вода на балкона им, Алка, оправдаваше се Анатолий, не схващаш
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напълно идеята ни за изстудяване на дините...
Шмугнах се в килера.
След около три минути Анатолий завря глава през вратата.
-Сърдиш ли ми се още? – попита.
-Не се хабя заради теб – казах унило.
-Добре! – зарадва се той.
Вмъкна се вътре, намести се на пода в краката ми. И пак се извисяваше над мен. Гъливер.
-Ще поседя с теб – каза.
-Защо?
-Никой не е достатъчно силен, за да седи сам.
-Прилича ми на клише от тъп филм.
-Клише да е – съгласи се добродушно, - но не пречи да е вярно.
-А как стоиш?
-Стоиш сам. Устояваш. Най-вече срещу себе си. Докато паднеш.
-Може и да не паднеш.
-Може – каза, – ако се превърнеш в паметник. Или в Симеон Стълбник. Знаеш ли за
него?
-Знам едно-друго.
-А откъде?
-Откъде, откъде... Чета книги! Ясно какви.
-Ясно.
И понеже в тъмното не виждах лицето му, изстрелях от упор:
-Говори се, че всички в националните отбори сте тайни агенти на КГБ, доносници. Вярно ли е?
Помълча. Размърда рамене. Каза тихо:
-Вярно ли е... Говори се... значи, е вярно! А как да разбереш кое от онова, което се
говори, е вярно? Или не е?
-Не исках да те обидя. Съжалявам, че попитах, честно!
Пак се гърчех от неудобство, пак се извинявах... А ако наистина беше доносник? А ако
не беше?!
-Не се обиждам лесно – каза Анатолий. - За спортистите говорят какво ли не, например,
че всичките сме спекуланти, продаваме валута, вносни стоки на черно. Ако не си чула...
Замълчах си, но отбелязах, че отмести вниманието към друго, не толкова важно в момента.
Ала открехна вратата:
-В ред ли сте? – попита. – Такава задуха, а вие се свирате в килера!
-Ами ние, такова... разговаряме – каза Анатолий, – за живота.
-Ах, извинявайте! – и тя понечи да затвори вратата.
Тук той разгъна огромното си тяло и закачи с рамо горния рафт. Черепът това чакаше.
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Зашумоля, хързулна се, перна го по ухото, но не загуби инерция и се приземи на пода пред
Ала, озъбен доволно, а пък тя дори не трепна. Побутна го с крак, разгледа го, вдигна го без
капка погнуса и му го подаде.
-Алка! – възхити се Анатолий. – Ти не си човек, а желязо! Виж, бе, истински е!
-Видях го – каза тя спокойно.
-Алка – не мирясваше той, - искаш ли да те изплаша? Наистина ще те изплаша, а на бас!
Само влез за малко в килера. Така ще те изплаша, че цяла нощ ще сънуваш кошмари и ще
заекваш!
-Аз не говоря насън – отбеляза тя.
-Ще проговориш! Алка, хайде де, нека да те изплаша!
Ала махна с ръка, да ти имам забавите, тръгна си.
-Добре де, аз искам – казах му.
Знаех го плашенето от един рожден ден. Такава олелия беше, че съседите дойдоха да
ни се скарат. Трябва да е тъмно, но да има и малко светлина, най-добре – от свещ и няма
значение каква случка ще ти разкажат, главното е хубаво да те стреснат. Хукваш навън с
писък и с истеричен кикот... детинска работа. Но аз, така да се каже, исках да му подам
лулата на мира...
Тук телефонът иззвъня.
Излязох от килера и застанах пред него. Продължи да звъни.
Брат ми го чу, излетя от хола, хлъзна се, както се беше засилил.
Анатолий, без да го погледне, протегна ръка, хвана го.
Ала вдигна слушалката и ми я подаде.
Мистър Атанасов каза: „Госпожице...” Прозвуча ми като „графиньо”, ега ти. Госпожице...
С мъка си поемаше дъх. Обаждал се, за да ми благодари. За проявената грижа. Много ми
бил задължен. Влошеното му здраве не позволявало да продължим уроците, вече уведомил баща ми. Предполагал, че аз няма за какво да съжалявам – засмя се кратко, сухо.
Но ето, той съжалявал и винял само себе си – заради нашата пропусната духовна среща...
Кимнах няколко пъти, сякаш щеше да ме види. Нещо измънках.
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МАЗЕТО НА ВХОД А
По всичко личеше, че вечерта щеше да бъде скучна.Такава, каквито бяха всички вечери на обитателите от вход А на блок 221 в Обеля 2.
Дамата с виталигото от първия етаж не седеше както обикновено
сред сакъзчетата на остъкления балкон, а се беше скрила някъде из
апартамента си. Досадния дядка от втория, който занимаваше кой където успееше да хване натясно с вечните, тъпи истории за раняването
си през войната, не бе излизал целия ден от дупката си.Двете Мари
Подробните - съседките от третия – се усъмниха дали не беше хвърлил топа, защото усетиха, че по някакъв необясним начин тъпите му
истории ги забавляваха.Явно им липсваше.Засега нямаше как да разберат дали дядката е още жив, понеже от квартирата му не се носеше
никакъв издайнически шум, чийто характер двете кукумявки веднага
щяха да анализират и определят без грешка – секнене, прелистване
на вестник, дрънчене на медали за заслуги или предсмъртен хрип.
Все неща, с които се занимаваше ветеранът в свободното си време.А
за него цялото време беше такова. Самотната майка от четвъртия бе
сложила детето да спи по-рано от друг път, понеже имаше уговорена
среща по скайпа с един мачо на средна възраст. Френската булонка на
пенсионираната учителка от петия бе лавнала само веднъж.
Двете Мари Подробните го изтълкуваха като лош знак.Гаврътнаха
по една голяма ракия за всеки случай – ами ако наистина се окажеха
прави и утре заран светът се затриеше, ей така, от само себе си? – и се
изтъркаляха по леглата.
Нямаше нищо обезпокоително. Но животът им беше приготвил
изненада,въпреки че светът си съществуваше все така спокойно. Разбира се, никой от обитателите на вход А не знаеше, че той – животът
– щеше да си тече все така още сума ти време, дори когато вселената колабираше и се свиеше в себе си и по нищо, ама по абсолютно
нищичко нямаше да личи, че всичко вече си е ебало майката.Т.е. е
обречено на Мрак и Студ.Но подобна проблематика бе извън възможностите даже на булонката Пени,която можеше да жонглира с
две топки за тенис на носа си. Затова тази тема ще я оставим настрана
без обсъждане.
Връщаме се отново към блок 221 в квартал Обеля2.По-точно – над
него.Небето в един миг се озари почти новогодишно и от Горните селения пристигна някакъв странник, който кацна в пустата боксониерка на шестия етаж.
Там не живееше никой и сякаш никога не бе живял.В интерес на
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истината, това място много приличаше на космическото пространство след като вселената
бе стигнала до колапса, споменат по-горе.Но обещахме да не забъркваме неуравновесени вселени със слаби нерви в нашия разказ.
Часовниците във вход А на блак 221 в Обеля 2 показваха 23 часа и 3 минути.Само оня с
кукувицата на ветерана от втория етаж беше на три без седейнайсет, но той винаги си бе
показвал точно толкова, защото не работеше от 1923-та.
Да се върнем към странния мета-посетител, кацнал в пустия апартамент на шестия
етаж.
Ангелът прибра крилата си.Всъщност те сега повече приличаха на изящна бяла пелерина, спускаща се елегантно от раменете му.А качулката, която той пооправи леко, беше
добавена само за разкош.Ангелът никога не беше крил, че си мечтаеше да работи като
дизайнер из Небесните селения.Нещо като небесен Армани, Лагерфелд или в краен случай Вивиан Уестууд,макар че тя беше внедрена на Земята от Долните селения.Но никой
никога не беше го питал за тайните въжделения на сърцето му и той продължаваше да се
занимава с онова, с което се занимаваше.
Ангелът сложи тъмните очила, които измъкна от джоба на панталона си.Не искаше русите къдрици или сините му очи да го издадат.Не биваше да се знае кой е, не точно сега.
Небесният гост се огледа.Мина през вратата на заключената боксониерка и заслиза
по стълбите. На петия етаж булонката на пенсионираната учителка се опита да излае от
възмущение, но никакъв звук не излезе от гърлото й.Кучката подви опашка и се скри под
леглото.Типична реакция на всички кучки, между впрочем.
Когато стигна на четвъртия етаж, Ангелът погъделичка по петичката момченцето на Самотната майка и то се засмя в съня си. Небесният продължи надолу и спря на площадката на третия.Двете Мари Подробните юнашки хъркаха, всяка в своя апартамент от двете
страни на стълбището, което създаваше удивителна и необяснима по никакъв рационален
начин хармония и абсолютен ирационален синхрон между двете.
Ангелът подмина и тях.Не беше тук, за да крие бутилките им с ракия, нито да заключва
интригантските им езици.Той не отговаряше за тези неща.Беше пратен с друга мисия.
На втория етаж ветеранът от войната се бе увил в две одеала и пръскаше капки в носа
си.Беше понастинал.Щеше да полежи ден-два и да му мине.
Ангелът стъпи на първия етаж.Обиколи апартамента на Дамата с виталигото.Сакъзчетата на остъкления й балкон бяха клюмнали. Кранчето на чешмата в кухнята капеше.Сифонът в банята беше задръстен.С кръв.
Жената лежеше с прерязани вени във ваната, която отдавна бе пълна догоре.Червената вода преливаше, пълзеше по целия фаянсов под, провираше се под алуминиевата
врата и продължаваше по коридора.
Небесният гост се натъжи.Но всъщност и за самоубийците си имаше Отговорници, които вече пъркаха наоколо.Не можеше да сбърка звънтенето на камбанки, което издаваха
колегите докато работеха. Той не беше и от тях.Не биваше да им пречи,пък и отлично си
беше научил урока още при самото Сътворение – не се бъркай в чужди небеса.В земния
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си вариант този постулат гласеше: всяка жаба да си знае гьола.
Подмина мълниеносно, за да не губи повече земно време.
Слезе в мазето на входа и застана пред метална сивочерна врата. Можеше разбира се
безпрепятствено да мине през нея, но не го направи.
Възпитано почука.
Там не го очакваха.Минута-две нищо не се случи.
Ангелът почука втори път.
Нещо като че ли шавна в тишината зад тежката врата.Изчака още една-две земни минути.
Ангелът почука трети път.
Вратата се отвори.На прага пред него застана...самият той.
Ангелът видя себе си.Съвсем същият.С руси къдрици.Сини очи, скрити зад тъмни очила.Бяла пелерина, стигаща почти до земята.Беше обут в бели обувки и бял панталон, също
като него.А бялата риза на отражението му бе разкопчана до третото копче.Като неговата.
Все пак, той прекрасно знаеше, че това не беше никакво отражение или огледален
образ.
Небесният кимна.
Земният му двойник също.
После двамата пристъпиха един към друг.
Едновременно.
* * *
На следващата сутрин, обитателите от вход А на блок 221 в Обеля 2 бяха силно обезпокоени.
Двете Мари Подробните бяха сготвили пилешки бульон и го бяха занесли на дядката
от втория.Те бяха надушили миризмата на лавандулов спирт и застояла урина, което ги
наведе на мисълта, че човечецът е болен.И се оказаха прави, естествено.
Булонката на пенсионираната учителка бе завила до припадък, когато жената я бе повела за разходка, но животното се бе запънало пред апартамента на Дамата с виталигото.
Пенсионерката бе още с акъла си, въпреки прослуженото време сред тинейджъри-изроди
и веднага се усъмни, че Пени не би си позволила да се държи така вбесяващо, ако зад
вратата на първия етаж не се бе случило нещо ужасно. На минутата позвъни в районното. Служителката там веднага я бе разпознала като потенциална заплаха и й прати двете момчета в униформи, които бяха специално обучени за комуникация с пенсионирани
учителки. Този път обаче те се държаха изключително професионално, понеже усетиха, че
наистина има проблем.Услужливо разбиха вратата и установиха часа на смъртта на Дамата с виталигото. Приблизително. Последната дума все пак имаше патологът на полицията.
Самотната майка бе завела момченцето на детска градина, но оттам й го върнаха един
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час по-късно.Имало шарка.Тя трябвало да си го прибере, за да не зарази и другите деца.
Самотната майка влезе с момченцето във входа.Изпусна ключовете и се наведе да ги
вдигне.
В същото време детето се отскубна и се затича по стълбите към мазето.Самотната майка извика след него, но й отговори само смеха му.Притеснена тя го последва.
Застана в нерешителност на неосветената площадка, докато очите й привикнат със сумрака.Видя широко отворената метална врата.От Двете Мари Подробните знаеше, че тук
през зимата живееше един клошар.Човекът беше безобиден.Не пречеше на никого и обитателите донякъде бяха спокойни, че все пак имаше някой във входа, когато тях ги нямаше.
Така де, крадците само това чакаха, да няма никой...
Самотната майка го беше засичала няколко пъти и дори му бе давала банани или ябълки, ако го срещнеше, когато се прибираше от пазар.
Самотната майка се огледа.В студеното помещение нямаше никой.Всъщност имаше.
Петгодишният й син стоеше прехласнат пред една голяма картина, която заемаше почти
цялата стена, точно срещу вратата.Чудна светлина струеше от нея, сякаш не беше рисувана
с обикновени бои.
Картината изобразяваше висока фигура с руси къдрици и кротки сини очи, които се усмихваха.Носеше бели обувки и бял панталон.Бялата риза бе разкопчана до третото копче.
Върху раменете имаше снежнобяла пелерина, подобна на отпуснати, уморени от земната
суета ангелски крила.
Не.Бяха отрязани, а художникът ги беше нарисувал в мига преди да се отделят от тялото.
Младата жена изтри сълзата, търкулнала се по бузата й и хвана за ръка момченцето.
Излезе от помещението и дръпна ръждясалата дръжка.
Ключалката изщрака глухо.
Някой тихо заключи металната врата зад тях.
Отвътре.
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БАЩА И СИН ПРЕДИ ЦАРЕВО
На баща ми
Стича се цветната витрина на градчето, мрачно е наоколо, само
фаровете на колите и уличните светлинки полепват по миглите, в очите ми пари солена вода. Стоя на някакви стълби, три-четири годишен,
а една какичка е приклекнала до мен, говори ми нещо, което не чувам, гали ме ту по косата, ту по гръбчето, успокоява ме, но аз не я
чувам, гърлото ми пресъхва от рев, изгубен съм, мама и татко ги няма.
Докато се обърна в гъстата гора от крака... – и те вече бяха изчезнали. Дали не нарочно? Сигурно най-после изпълняват заканата си, че
не искат такова непослушно дете? Ще слушам, о, как ще ги слушам,
обещавам, само да се върнат и да ме вземат – но тях ги няма, няма,
няма, какичката ме пита как се казвам, къде живея, а аз от хълцане
не мога да си кажа името. Дори не съм сигурен как точно се казвам,
а къде живеят баба и дядо, нито помня, нито мога да обясня. Някой
познава ли това дете? Спират се хора, после отминават, също толкова
непознати, колкото преди да се спрат, както ще се спират и отминават
през целия ми следващ живот, без да са разбрали, че понякога са изоставяли едно три-четиригодишно изгубено дете. Какичката ме хваща
за ръката и ме повежда нанякъде, излиза отвътре човек – само мустак
и пагони, говорят си нещо, той записва казаното, какичката си тръгва,
става мъчно за нея, слагат ме да седна на висок стол.
Не помня да съм носил играчки със себе си. Дори и да съм имал,
втръсналата им привлекателност явно е била без значение за мен.
Счупена кибритена клечка, топче пластилин, жълта стотинка със зелено петънце върху герба, наръфаното ухо на мида, обло камъче или
сламка, намерена в пакетче слънчоглед – всичко, което влезеше в
джоба ми, придобиваше стойността на реликва, скътана в подземен
трезор.
Един ден докато вървях по улицата, малък рус човек със слънце на
раменете, открих своя шедьовър. Проблясна отдалеч върху асфалта,
също както люспиците слюда в мазилката на жилищен блок. Наведох
се, беше парченце от автомобилен фар, назъбено от едната страна,
ледено гладко от другата. Вдигнах го на светлината и небето мигом
се разпадна на разноцветни прилепи. Подплашеното ято от жълти,
зелени и розови крилца прелетя пред очите ми и отново увисна по
ребрата на стъкълцето. Сякаш светът за миг се пикселизира на триъгълници, подредени на раменете си в кристална пирамида. От най-
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ранна възраст бях подозирал този особен поглед у себе си, най-после ключът за магията
беше в джоба ми. Само при мисълта за тази люспица дъга, сивото лято от албумните ми
фогорафии отново замирисва на комплект нови флумастри.
Често по оградите на улицата, слизаща към стадиона, обирахме някоя непредпазлива
джанка, чиито плодове местните хлапета със стипчива слюнка в устата наричаха „зарзали”.
На една пейка край килнатата мрежа на буренясал двор изпълзяваха на припек няколко
бабички, черни и сухи като гирлянд водорасли по деколтето на ветровит плаж. Подпираха
се на тояжките си бабичките, мълчаха си една на друга, толкова престарели, че не намираха сладост дори в клюките. Напомняха беззъби мидени черупки, които безмълвно се
чудеха, кога най-после градчето ще се сети да ги погребе.
Не знам какво му хрумна веднъж на братовчед ми, събра тайфата и ми възложи поредната мъчителна мисия. Трябваше да се приближа до най-проклетата бабичка, деветдесетгодишна арменка „бабо Анче”.
– Само ще я питаш, има ли часовник – обясни ми той. – Няма да се плашиш. Отиваш и й
казваш: „Бабо Анче, колко е часът?”
Не знаех какво да мисля – дали е искрен, или... Подвоумих се, усетих сянката на непозната клопка, хлапетата се кикотеха през пръсти. Страшно е лицето на старостта, погледнато отблизо, черепът на смъртта вече прозира отдолу. Може би се съгласих, само за да
си спестя подигравките, че се страхувам от една бабичка. И този страх надделя. Страхът от
живите.
Отидох до нея, но тя изобщо не ме чу. Приближих и повторих. Старицата преглътна,
развърза забрадката си, гръклянът й се ококори над плитката космата ямичка под шията й,
плъзна нагоре между двете увиснали жили и се върна обратно в прошареното си гнездо.
После – бам!, нещо в ухото ми гръмна, изпищя. Цялата ми буза пламна, едва я угасих, търкайки с ръка. После баба Анче замахна с бастуна си:
– Ще се подиграваш със старите хора, не те е срам! – развика се, гръмко и ясно, сякаш от
гърдите й викаше цял един народ. Хлапетата зад гърба ми вече приклякаха от смях.
Срамът, че се бях изгубил, дълго живя в душата ми, винаги ми припомняха оная вечер в
милицията, когато закъснявах час-два повече от позволеното. И най-неочаквано, голям бях
вече, сигурно на дванайсет, когато се изгубих за втори път. Излизахме от лятното кино, достроено с шахматни тухлички, сякаш за улеснение на гратисчиите, както разправяше баща
ми, се случило веднъж, когато оградата рухнала. След прожекцията площадчето отпред се
изпълни с народ, цигари, семки, смях. И нашите пак изчезнаха. Търсих ги, обикалях, тълпата тръгна да си ходи, а тях ги нямаше. Спуснах се към пристанището, лодките плахо търкаха
нос в гумите по кея, притискаха с гърди морето, опъваха се горещите им въжета, миришеше на нощ и сол. Повъртях се малко, огледах масите в ресторанта, после си тръгнах. И сам
можех вече да се оправя по пътя обратно.
Събрали се бяха на масата в двора майка ми, баща ми, баба, леля, чичо и братовчедите, чакаха ме, дори ми се скараха малко, по-скоро на майтап. Притеснена беше най-вече
майка, миналата вечер някой бе споменал Христос, ходещия по водата, и тя си помислила,
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че съм тръгнал да се давя подире му. Но нали само праведният може да върви по лунната
пътека, лек е той, не носи никакъв грях на гърба си и нищо не му тежи на нозете? Засмях
се, бях забравил за Христос. Нямаше я вече магията на първото изгубване, вярата в детските приказки, сълзите в смеха. Бях пораснал.
Отначало винаги се случваше така, препълвахме багажника на червената шкода с картофи, чушки и лук, после „Газ за Бургас!”, кратък престой на „Петолъчката”, обещаните две
кебапчета с жълт швепс, а накрая нямах търпение да видя морето, първото малко резенче
светла мъгла, което надничаше из скута на пожънатите хълмове. Показваше се уж морето,
а все ни посрещаше езеро. Бургаското езеро. И аз броях черните свещици на рафинерията, наредени като за рожден ден пред синята сметана на безкрая. Надолу по лъкатушния
път край брега татко винаги млъкваше, стиснал с две ръце волана, все едно шофираше
не напред, а назад в спомените си, не виждаше, нито ни чуваше, двамата с мама още не
съществувахме за него, пак беше дете. И го поглъщаше заливът между Стария град и пристанището („Така ходехме едно време на училище, не с ходене, а с плуване!”), а аз страшно
му завиждах, когато се вмъкваше с „апапите” в залостената от атеистите черква, „береше”
миди или преследваше сред вълните някое пластмасово шише, изхвърлено от чуждите
кораби, плаващи по хоризонта на ония щастливи времена, когато боклуците на западния
свят за нас са били подаръци.
С пренебрежими интерпретации летата ми копираха едно от друго своя сценарий, но
аз винаги ги посрещах така, сякаш всяка година морето ме канеше на премиера. Помня
първите си приключения на Попския плаж, колекцията от черупки, поразмествах я, поразбърквах я, винаги готов за нови експонати, спомням си удоволствието от неприкритата
голота, достъпна само за нас, децата, пясъчния огън под краката ми и спокойния хлад на
водата, отвратителните остри бубулечки и натрапчивото желание да порасна, за да ми
купят най-после бански, крайбрежните замъци с кули от бързо съхнещи сталагмити, тучното пасище водорасли, стадото бели охлювчета, водени от строгия рапан-овчар с шапка
и куче от рачешки щипки.
Майка ми обаче никак не се разбираше с роднините на татко и по-често ходехме в Мичурин сами. Скоро той започна да ме води в тайнствената ничия земя, протегнала скалите
си между Стария квартал и Варвара. Сутрин тръгвахме рано, защото по обед пясъкът изгаряше ходилата дори през сандалите, следваше стръмна, почти изядена пътека с ронещи
се камъчета, която си беше изпитание и за най-зрдравите глезени, а най-накрая се добирахме до едно заливче с едро натрошени миди, по-скоро дере с подострени на дъното
остриета, което великодушно наричахме „плаж”. Нашия плаж.
Да е жив и здрав баща ми, не ме ограничаваше в нищо! Къпех се по пет часа, без да
изляза от водата, докато той спеше на сянка. Размърдваше се по обед, отрязваше парче
сирене, напъхваше го между две филии и сядахме да ядем, преглъщайки залъците с по
един топъл домат. После той тръгваше по брега и винаги откриваше най-удобната летва,
огъваше обръч тел, зашиваше около обръча скъсан чорапогащник и започваше ловът на
скариди. Мидите печахме още там, направо върху камъните. Атмосферата беше повече от
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островна – тя бе самата поезия и не принадлежеше на никое време, нито пък място, познато на човека. Сякаш се бях събудил, за да разбера, че живея в сън, протичащ по-близо до
небето, отколкото до морето. Да достигнеш облаците от тамошните скали, е нищо – детска
игра. Христос се беше погрижил за всичко предварително. Нямаше какво да откриваме:
всичко е било открито вместо нас. Оставаше ни единствено да се гмурнем, да полетим
високо над дъното като риби. Освободила ни беше водата от оковите на земното притегляне, пръскаха се вълните на сняг, газехме до колене в белите им облаци. Баща и син сред
Светия Дух.
А може би мястото, избрано от нас, не е било нищо особено – даже, бих казал, беше невзрачно, какво толкова, море, суша, слънце, но в същото време притежаваше свръхестествени забележителности. Към каквото и да насочиш погледа си, като че го виждаш за пръв
път – остро, заслепяващо, първично, неизличимо в паметта. Нима бих могъл да забравя
голата жена, която един ден зърнахме в подножието на скалите? Трябва да съм бил вече
ученик в гимназията, същото лято, когато за последно бяхме заедно с баща ми в Мичурин.
Вървяхме по пътеката към нашето заливче, когато я видяхме. Тъкмо излизаше от водата с
лице към брега. Мократа й вишневочервена коса се стелеше по раменете на дебели лъщящи кичури, напоени сякаш с прясна кръв. Забеляза ни, но не се смути, нито направи опит
да се прикрие. Сигурно наближаваше четирсетте, гърдите й се поклащаха полупразни, ниско коремче изпъкваше над скута й, където в сянката на слабините тъмнееше енергично
окосмение, плътно като стрък водорасли. Видя ми се грозна и твърде стара, не мога да
отрека, все пак съм бил на не повече от петнайсет, но нито една жена впоследствие, дори и
най-предизвикателната, не породи у мен същата неутолимост, която се промъкна в леглото
ми следващите много нощи. Какво правеше тя сама в тази беззащитна пустош, така и не
можах да си обясня. Едва ли бе дошла чак дотук, само за да се пече гола. Въображението
ми я рисуваше ту като отчаяна удавница, ту като развратна прелъстителка, блудница, горгона, варварка, русалка. Гледах я продължително, настойчиво, исках да запомня една по
една всички гънки, всички подробности от тялото й. Снизходителната й, едва забележима
усмивка, с която ни дари, когато се изправихме на ръба над скалите, зяпнали в нея, събуди, както ми се стори, дремещата мъжественост и на двама ни. Сякаш в този миг не бяхме
баща и син, а врагове, които се дебнат. И ако тази жена ни беше дала знак, може би щяхме
да се нахвърлим един на друг, за да я има онзи, който оцелее.
Отърсих се пръв от вцепенението, поразходих се наоколо, съзерцавайки гледката от
всеки възможен ъгъл. Отдолу зееше пропаст, зад гърба ни имаше само обрасло с остра
трева поле и заоблени, трънливи могилки с толкова съкровено човешки пропорции, че чак
да се разплачеш от радост. Идеален мълчалив терен, подготвен за антична трагедия.
Когато баща ми се съвзе, изглеждаше леко объркан и прибледнял. Видя ми се доста
засрамен, че го хванах да се заглежда, нали навсякъде се представяше за изключително
предан съпруг? Докато отминавахме по хребета, говореше сякаш на себе си, правейки
непонятни жестове с ръце, постоянно мърмореше нещо за миди и скариди, въпреки че
уловът ни този ден беше почти нищожен. Небето много отрано бе развалило настроение-
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то си и беше облачно и хладно, но нямаше опасност да завали преди обяд. До три часа
хванахме едва десетина дребни парчета, съвсем прозрачни, само ципа и очи. През целия
ден баща ми се държа враждебно, обикаляше камъните, остъргваше с кепчето мрачните
им подмоли, мълчеше, сумтеше, изтърсваше върху скалите празни черупки и водорасли,
като от време на време ме хокаше: „Какво си ме зяпнал, идвай да помагаш!” При един
по-рязък замах чорапът на кепчето се скъса и когато най-после той излезе на брега да го
зашие, аз успях да го убедя да сменим заливчето, след като часове наред бях настоявал
да се откажем, да поплуваме или да правим нещо друго.
Късно следобед тръхнахме обратно по пътеката, но никъде не открихме голата жена.
Шегуваше се морето с нас, устройваше ни привидения. Дали не се е удавила? Не знам
защо реших, че вече се е удавила. Тази мисъл дори ми достави удоволствие, съчинявах
най-различни версии за смъртта й.
Пробвахме си за последно късмета в залива под Стария квартал. Спуснахме се по
склона, влязохме във водата, повърхността бе покрита с невиждани червени водорасли,
нацъфтели сякаш, избухнали целите в жълто и розово. От морето се носеше тънък лъх
на труп и човешки изпражнения. Изгубихме два часа – и нищо. Някакъв старец отгоре
търпеливо пасеше двете си козички, стана му явно жал да ни гледа как се мъчим, викаше
нещо, накрая все пак стана ясно, че ни вика при себе си. Зарязахме скаридите, качихме
се, поприказваха си с баща ми, запалиха цигари. Татко му обясни, чий син е, познаха се
криво-ляво. По едно време козарят се разпали:
– А бе, Кольо, ти акъл имаш ли! Не виждаш ли хотелите, а? Не ги ли виждаш? Виж колко ги настроиха! Ей тука нà си изливат боклуците. Право във водата. Умря морето. Няма го
вече. Глей го ти, смахнат човек, скариди дошъл да търси!
Не повярвах, грабнах кепчето от ръцете на баща ми, хукнах надолу, нагазих до кръста,
както си бях с дрехите, сгорещих се, шляпах сякаш в собствената си пот, ровех под камъните, плачех, загребвах, вадех, гледах, гледах и нищо не намирах, някаква плетеница,
много гъста плетеница от водорасли, косми и женски слабини се омота около сърцето ми.
Притъмня наколо, залезът чезнеше в лъчисто великолепие, блесна светкавица. Откъм хоризонта се надигна буря, излезе висока вълна. Наведох се, гребнах шепа вода, намокрих
челото и слепоочията си, поосвежих се. Ревове се разнасяха вътре в мен, заплашителни,
съвсем объркани, нетърпеливи – баща ми ме викаше. Не го чувах. Не исках. Мислех за
друго.
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ЗАВЕЩАНИЕТО
– Какво ти става?
– Искам да те целуна.
– Моля те, имам работа.
– Винаги имаш работа.
– Имам. С това съкровище си изкарвам хляба. И твоя.
– Казваш съкровище на компютъра?
– Да. Защо не.
– А мен как ме наричаш?
– Теб... Мила, остави ме да работя.
– Добре. Исках нещо да питам, но винаги си зает.
– Питай бързо, моля те.
– То е малко особено.
– Казвай.
– Искам да зная, просто да разбера... нали няма да ум- реш?
– Това ли успя да измислиш. Все някога ще се случи.
– Някога. Не става въпрос за някога, а за сега.
– Да не си пила от оня коняк?
– Не съм.
– А какво?
– Нищо. Спомняш ли си Нора? Казваха й Норито.
– Не се сещам. М-м-да, вещицата?
– Не е вещица жената. Просто предсказва. Гледа на кафе,
реди боб, прави пасианс. Сякаш не я помниш.
– Защо трябва да я помня.
– Нора видя в картите, че ще умреш на шейсет. Сега си на
шейсет.
– Остави ме да работя. В решението на тия задачи по алгебра се пече хляба наш насущний.
– Защо ми говориш за хляб. Нямам обувки. Рокля нямам.
– Имаш достатъчно.
– Имам, но съм напълняла.
– Повече, скъпа, от напълняване.
– Значи не ме обичаш.
– Не те обичам.
Стъпките на Анна Мария отекнаха в разхлабените стъкла на
прозорците. Беше жестоко обидена. Затръшна вратата и отиде
да си поплаче на терасата.
„Колко е тъпа. Иска съседите да я видят – помисли си той,
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– и да кажат – домашният тиранин отново е пре- въртял. Така, така – превъртял.
Едно от две неизвестни числа е с 12 по-голямо от другото... Другото... Заболя
ме главата. Как ще подготвя ония магарета за матура, когато жена ми е луда.”
Остави компютъра да събира прах от купищата учебници и конспекти. Цялата
световна мисъл беше струпана тук в помощ на учителя по математика – да му
доставя върховно удоволствие, но и да му скуби косата косъм по косъм. „Скъпи,
нали няма да умреш? – пита Анна Мария. – При толкова побъркани около мен,
като нищо ще умра – даде математически отговор той.”
Видя Анна Мария на балкона да говори със съседа усмихната и весела, сякаш
нищо не е било. Наистина беше сложила килограми в ханша си. Нямаше го онова
миньонче, слабичкото и нежно момиче, люшнатата камбанка по стълбите към
Вароша, която караше мъжете да оцелват с корави глави телеграфния стълб. Но и
сега си беше още сладка и привлекателна, сочна като попска круша, да ти потекат
лигите. Беше родена двайсет години след него – щастие и нещастие за изхабен от
еднообразие преподавател по математика. Можеше да бъде асистент. Можеше
да приказва в пълна аула и да размахва професорска багета пред очаровани от
знанията му студенти. Можеше... Всичко можеше да стане, ако не се беше появила Анна Мария и не беше вдигнала стоп-палка пред колата на неговите добри
намерения. Не отиде на изпит за асистентско място, а отиде да се дави в морето с
Анна Мария и то, не в едно море, а в цели два басеина за удавници – накисване в
солена вода и потъване в легло от пот, огън и сяра. Какво удоволствие цял живот
да бъдеш мръвка в казана на преизподнята.
– Трябваше да завърша философия – тъжно продължи той на глас. – Побърках
се с тия задачи. А на всичко отгоре съм длъжен да обръщам внимание на моето
напълняло изтезание. Да му отделям повече време, защото и то се влудява от
уравнения за врачки и за гледачки. По цял ден ходи изцапало нос с печатарско
мастило. Търси отговор на паранормалните си въпроси. Не е ли по-весело, господин учителю, да затвориш парашута и да разпориш сладката диня. Дано е сладка.
С една мастичка съвсем ще ви се услади. – Анна Мария – извика той, – стига си
броила гаргите на терасата, ела да видиш динята. Ако стане земетресение, ще
пльоснеш на асфалта заедно с балкона. Хайде, сладкото ми коте, не искам да те
плаша.
– Плашиш ме и още как – нахълта в стаята Анна Мария. – Изплаши и добрия
съсед, който си мисли, че си ревнив. Напоследък от всичко се плаша. Плаша се и
от нещото, което ми бъзди в главата. Главата ми е пълна с оси. Да, с оси, такива
едни гадни, дребни, жужат нощем и денем не млъкват. Как ти се струва, не съм
много добре?
– Добре изглеждаш.
– Не те питам как изглеждам, а дали съм била с ума си аз, твоето сладко коте,
когато те изнудих да напишеш завещание.
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– Какво толкова?
– Гледай го, какво толкова. Няма какво. Просто е толко- ва. Нора, оная Норето,
която ти ля куршум, каза, че ще живееш до шейсет. Каза ли ти го? Каза, но те е
страх да си признаеш.
– Да, страх ме е. Не вярвам в тия глупости. Пари за врачки имаш, а за рокли
нямаш. Виждаш ли от какво ме е страх. Ела сега при мене.
– Не ми дърпай деколтето. Говоря сериозно, Нора спомена и завещанието. Завещанието е сатанинска работа. Трябва да го скъсаш. Ако го направиш на парчета, предсказанието може да си изгуби силата. После Нора, да де Норето, каза,
че накъсаното трябва да се хвърли в реката. Реката ще отнесе лошите енергии в
морето. И тогава можем да се налюбим като хората, да легнем като едно време и
да се наспим.
– Можем и сега. Завещанието не пречи. То интересува не нас, а домашните любимци с човешки образи, които обикалят около нас. Какво си решила, да останеш
без покрив? Да те изпъдят на дъжда? И да ми охкаш, че аз ще умра първи.
– Браво на моя обичан егоист. Значи искаш аз да умра първа. Браво.
– Не искам.
– Ти вече ми удари камбаната. Наскуба ми букета. На плюмчи си молива за
некролог.Тъкмо ще спестиш пари от рокли, обуща, гердани и пълен куфар с такива
подобни.
Нали искаш да си купиш нов компютър. Задраскай ме и си купи.
– Мила, откъде ти идват такива щуротии в главата, опасно е да се говори за
смърт. С нашата разправия дърпаме дявола за опашката. Нека обезглавим динята, нека си похапнем, защото сме жадни, може динята да ни подслади горчивото
его. Аз съм твърдо убеден, че Ева и Адам, не са стояли със змията под кривата круша, прощавай – кривата ябълка, а са били хванати от Господ в бостан с дини. И са
яли мичуринки двамата, докато им стане лошо. Змията, Господ здраве да й дава,
се е пръснала от яд, защото змията и до днес дини не ще да яде.
– Тогава защо ние ще ядем диня. Моля те, съвсем сериозно те моля, вземи проклетото завещание, накъсай го на парчета, пални колата и в реката.
– Колкото си сладка, толкова си и побъркана. Нека кривият бъда пак аз. Да
вървим.
Огледаха стаите за крадци. Скриха под дюшека златото и среброто, заключиха
вратите, които не искаха да се заключват. Седнаха в ръждясалото корито на стария
москвич. В москвича Анна Мария накъса завещанието. Събра внимателно късчетата в найлонов плик и каза небрежно:
– Скъпи, не се сърди на моите женски капризи. Обещавам да ти помогна за
новия компютър. Сега внимателно карай към реката.
Хвърлиха отломките от моста. Завъртяха се прокълнатите отломки в кроткия
бързей и заплуваха надолу. Морето ги чакаше с дълбоко и синьо нетърпение.
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Москвичът обърна на сто и шейсет градуса с едничкото желание да се върне поскоро у дома.
– Дай да те целуна – каза Анна Мария. – Не се дърпай.
– Карам кола.
– Какво като караш, дай ми една истинска целувка.
Москвичът, без да знае защо, внезапно кривна наляво.
Отсреща шофьорът на тежкия камион, извадил глава през прозореца, отчаяно
натискаше клаксона.

ВЪЗКРЕСЕНИЕТО
Нашият Господин Антонски, който в театъра си развяваше байраците със страховитото име маестро Филини, засече на сцената. Просто, да не очаква човек,
засече. Неговите колеги се опитваха да му помогнат, подсказваха реплики, но господин Антонски си беше глътнал езика. Гледаше с глътнат език нагоре, където в
черното сценично небе се клатеше застрашително окаченото на чигите бесило.
Измина цяла минута мълчание, докато си поеме въздух. Настървената банда от
противници на театъра, вкарана нарочно да проваля според Господин Антонски
гениален спектакъл, започна да тропа с крака, да пляска с ръце и да квичи като
гладна кочина.
– Фелини, ти си пенсия! Вземай си ваксата и бегом в старческия!
Оплютият артист, за да спре четката на безпощаднато време, от десет години
си боядисваше проскубания пер- чем.
Господин Антонски в края на злокобната минута успя да си поеме въздух и последната реплика накара салонът изненадан да замълчи.
– Идвам при тебе, Господи!
– Ела при мен – изрева директорът на театъра, влезе в гримьорната и го уволни. – От месеци те търпя. На трагедия караш хората да се смеят, на комедия да
плачат. В предния спектакъл извади часовник сейко и го пробута на Хамлет.
Въпреки това спектакълът се състоя. Уволнен Господин Антонски глътна два
хапа за сърце и хладнокръвно се върна на сцената. С няколко реплики разплака
жените, накара и враговете си да седнат по столовете. Спуснаха завесата в мълчание. Но навън се печеше, както казваше самият Антонски, балкански гювеч.
– Антонски, вън от театъра!
– Старче, дай път на младите!
– Антонски, не ги слушай, ние сме с тебе, дръж се за чепа маестро!
Сбиха се на улицата. Дойде милиция и майчински въдвори ред, защото действието се развиваше далеч назад във времето.
– Аз си помислих, че е имало футболен мач – каза един гражданин, който не

126

MOPE

понасяше театър. – За някакъв жалък субект да се бият. Трябва да са пияни.
Стомахът в главата на директора не успя да смели това. Шефът на драмата обяви маестро Антонски за персона нон грата, повика Краси Краснев и го назначи на
негово място.
Господин Антонски, изоставен дори от дявола, като сирак си тръгна за вкъщи.
Напоследък ергенския му на- чин на живот лошо се отразяваше на старата му язва.
Антонски не обичаше да готви. Но обичаше топлите гозби. До вчера беше постоянно канен на обяди и на вечери, на сватби и на конгреси. Каниха го и се превърна
в екзотична подправка за партийната каша. И така... Рецитраше, разсмиваше, разплакваше. Но както казват патилите – всеки ден не е велик ден. Изхаби се „душата
на компанията” и в една божа неделя душата остана без душа. Изведнъж престанаха да го канят. Замести го Краси Краснев, млад и напорист, ценител на повехнали, но обгрижени с много пари жени.
Господин Антонски, който през целия си праведен живот не беше употребявал
алкохол, внезапно кривна в кривата улица, удари с глава вратата на кварталната
кръчма, пое си дълбоко въздух и се напи. Напи се за цял взвод заедно с картечаря. Изправи на крака пияния народ с „Опълченците на Шипка” и падна под масата. Кръчмарят го помилва по главата, подложи му възглавница и нежно го зави
с родопско одеало. Беше събота. Господин Антонски се събуди в понеделник. От
кръчмата в понеделник излезе друг човек. Този човек спря да си боядисва косата.
Свали папионката от врата си. Закачи кадифяното си шоколад сако в гардероба и
се издокара като барабите от квартала.
– Мамка му на театъра – каза той на съкварталците. – От този момент нататък
аз съм един от вас.
– Един Отваз, обажда ли се язвата?
– Един Отваз, добре ли си с пищова?
Новото име на господин Антонски залепна като гербова марка по езиците на
всички, очудваше новодошлите, но те скоро свикваха. Кръчмарят смени остарялата табела с нова НАРОДНА ПИВНИЦА ЕДИН ОТВАЗ.
Всяка заран Един Отваз помагаше да вдигнат ролетката и да отворят вратата на
храма. До обяд храмът се изпълваше с богомолци, прекарали нощта под различни
покриви, но с една благородна цел да си запалят свещичка в стомаха с чаша евтина
гроздова. Господин Антонски с това всекидневно палене на свещи се излекува от
язва и прие новото си име с благодарност.
– Живял съм на светло в тъмната половина на живота – казваше той. – Добри
хора ми викаха пийни бе, човек. Аз им отвръщах, не не пия. Хапни бе, маестро. Маестрото се прави на болен, прощавайте блажно не ям. От цялата сбъркана работа
си спечелих язва колкото капачка от буркан омния. От въздържание изгубих един
сапьорен батальон приятели. Колегите се жениха по два и по три пъти, аз не. Тая
ми се виждала с голям номер обуща, тая миришела на самоводска яхния. Сега съм
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друг човек. Ям, пия и Добра Клошарката ми лъха на босилек, жива да е. Вчера я
поканих в апартамента.
– Поканил си я, а мен не ме каниш.
Пред масата на господин Антоски стоеше дама.
Ама каква да дама – рекоха присъстващите, – дама с чар, само да й видиш
дупето. Силвито, господине, Силвито дето не искаше да ти легне в кревата
като беше на двайсет. Сега е направила четиридесет и отгоре, но си е сочна и
хубавка. Идва ти на тепсия. Остави тая антиквария Дора Клошарката. Вчера
й подари стол пловдивски барок от печен орех. Дора го продаде за десет лева
и се напи без да й мигне окото. После събирачката на изхвърлените вестници
си свърши малката работа зад чемширите пред очите на цял град. Тъй е, приятел, пак пий, но се стегни и виж какво чудо е застанало пред масата ти, гледа
те и те яде с парцалите. Дора Клошарката друго не знае, ще ти извлече къщата. Той и нашият свещеник кръчмаря е захапал с око пияното ти Петров. Има
и други, но ние не сме от тях. Нас ни остави. Пак ще се виждаме. Късметът
ти, Един Отваз, ти е дошел на крака. Какви крака само. Да си удряш главата в
дувара и да ревеш от мъка, какъв слепец си бил някога. Защото кръчмата си е
кръчма, но театърът си е театър. Идва театърът и ти пада на колене. Ставай, още е заран, а заранта, казват, била по-умна от снощното пиене. Ставай
и си вземи момичето. Иначе ние вълците няма да й простим дори да е с червена
шапчица. Вдигни се из прахта, господин Антонски!
– По дяволите, Силви, – включи се в диалог Господин Антонски. – Да бях умрял, нямаше да повярвам на очите си.
– Ти наистина си умрял. Нещата се промениха, мае- стро. Директорът излезе от
театъра, за да не влезе в затвор. Открадна, но държавата с вързани очи си затвори
очите. Идвам, Господин Антонски, да те извадя на слънце.
– Силви, живял съм на светло в тъмната част...
– Скъпи Антоне, сбъркал си светлото с тъмно. Театъ- рът плаче за теб. Виж ме,
напук на традициите, аз, нежната половина, ти искам ръката. Ако я не щеш, слу
шай какво казват твоите приятели. Утре ще си удряш главата в дувара. Какво искаш, гола ли да се съблека?
Върна си името Господин Антонски. Покани на сватба барабите. Покани
и Дора Клашарката. В суматохата Дора отмъкна още един стол барок. Напи
се горката и пак отиде да вдига пола зад чемширите. Афишите отново съобщаваха за маестро Антонски. Тогава миряните от храма народен с название
ЕДИН ОТВАЗ казаха на кръчмаря – Ваше кръчмарско благородие време е да
смениш афиша. Но кръчмарят плю на пода и показа инат. Не поиска да смени
табелата.
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ПРЕВОДНА
ЛИТЕРАТУРА

Томас
Бернхард

ДВАМА ВЪЗПИТАТЕЛИ
Докато новият възпитател досега само мълчеше, когато на
обяд си правехме станалата ни навик разходка, днес от самото
начало той имаше нужда да говори с мен. Като хора, които дълго време не са говорили нищо и внезапно почувстват това като
ужасна липса, като нещо плашещо за тях и за цялото свързано
с тях общество, внезапно той ми обясни възбуден, че по принцип винаги искал да говори, но не можел да говори. На мен със
сигурност било познато обстоятелството, че има хора, в чието
присъствие е невъзможно да се говори... В мое присъствие за
него било така трудно да каже нещо, че той се страхувал от всяка дума, не знаел защо, би могъл да разучи, но такова усилие
вероятно би го объркало за много дълъг период. Тъкмо сега, в
началото на учебната година, под натиска на стотици скарани
с дисциплината питомци, под натиска на все по-загрубяващия
сезон, той не можел да си позволи и най-малкото объркване.
„Сега не си позволявам изобщо нищо“, каза той, „аз съществувам стопроцентово от моите лични трудности.“ Макар че или
тъкмо защото съм бил човек, който, така му изглеждало, би
проявил към него най-голямото възможно разбиране, до мен
той бил винаги осъден да прави, в най-добрия случай, както той
се изрази, „комични, дори скандални бележки“, да, или осъден
на абсолютна мълчаливост, което го измъчвало непрекъснато.
Вече седмици наред се разхождаме един до друг, а още не сме
провели нито един разговор. Наистина ние, новият възпитател
и аз, старият, не бяхме способни до този момент на нито един
разговор. Бележките за необичайни констелации на времето,
за цветове, за егоизма на природата, за светкавични ексцеси по
предалпийската земна повърхност, за прочетени и непрочетени книги, намерения, липса на намерения, за катастрофалното
нежелание на всички питомци да учат, за собственото нежелание, за ядене и спане, истина и лъжа, най-вече обаче за катастрофално занемарените от отговорните лица горски пътища,
по които вървим, не са никакви разговори. Нашите бележки
разрушават волята ни за разговор, нашите бележки, както и бележките въобще, така наречените от него „опити за картини на
помощното време“ , нямат нищо общо с понятието за разговор.
Тук на Монашеската планина ние правим вървейки, вървейки и
мислейки, всеки за себе си стотици бележки, но не ни се е удал
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разговор, ние не търпим разговор. Не ни липсва материал за разговор, защото
сме ние, ние не си позволяваме да го направим удачен за чисто разговорни цели.
От началото на учебната година ние се разхождаме извън ужасяващите училищни
смени един до друг, а не сме провели още нито един разговор. Сякаш презираме
разговора и затова го предодвратяваме. Разговорът като израз на най-смешната
човешка нищета не е възможен за нас. Що се отнася до разговора, ние двамата
сме натури, които трябва да го осуетят, за да се спасим от смъртоносния ужас на
едно тотално безумие. Днес също не се получи разговор. Вървим далеч извън,
над и в центъра на града през гротескната ботаника на Варовиковите Алпи, постоянно отдадени на критично наблюдение и постоянно критично наблюдавайки.
Успокоението на един разговор - ние не си го позволяваме. Фактически новият
възпитател обозначи това, което днес по време на разходката отначало си бе позволил да окачестви като „признание“, така, сякаш предварително искаше да осуети намеса от моя страна в това „признание“, да го направи невъзможно, след
няколко изречения отново само като бележка. Тази днешна бележка притежава
обаче най-голяма важност. По отношение на неговата личност и по отношение
преди всичко на връзката между неговите и моите, днешната бележка на новия
възпитател се оказва с най-големи последствия.
Новият възпитател се присъедини към мен след сутрешните занятия под прозорците на голямата спална зала. Той бе блед от пренапрежение, но не се оплакваше. Неговата издържливост мислено ме занимаваше по най-болезнен начин
докато се придвижвахме бързо напред и най-после стигнахме под стените на пивоварната, когато той изведнъж започна да говори за най-ранното си детство, а
после веднага за безсънието, което е тясно свързано с най-ранното му детство.
Това вродено му безсъние се влошавало с времето и нямало лекарство против
него. Било абсурдно сега изведнъж да каже, че страда от безсъние - всичко било
абсурдно- и че това безсъние било абсолютно разрушително спрямо мозъка и тялото, осъждащо го на смърт, но било незаобиколимо за неговото признание, „за
следващото“, което той сега не можел да премълчи.
„Само си представете“, каза той, „че аз още от дете трябваше да лежа буден десет, дванайсет нощи една след друга, смъртно уморен без да мога да спя.“ „Възрастният“, каза той, „може да владее своето безсъние благодарение на своята
интелигентност, да го направи за смях, не и детето. Едно дете е обречено на безсънието.“ Над Новата порта, без да погледнем вертикално към града както иначе,
ние тръгнахме както всеки ден надясно, не наляво: той иска надясно, следователно аз също тръгвам надясно, защото той на това място над Новата порта винаги е
тръгвал надясно, не му стиска да тръгне наляво, мисля си аз... От мен зависи един
ден да тръгна наляво, тогава той също ще тръгне наляво, ще тръгне след мен,
защото е още по-слабия. По същата причина аз го следвам вече седмици надясно... Защо? Следващия път ще тръгна просто наляво, тогава той също ще тръгне
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наляво...Времето, в което му е изгодно, когато аз по навик го оставям да тръгне
надясно и го следвам надясно, вече отмина, мисля си аз, сега само му вредя, когато го оставям да тръгне надясно и го следвам... Той няма вече силата внезапно да
тръгне наляво... Скоро след разклона той каза: „Това, което Ви казах по отношение
на моето безсъние е свързано с моето уволнение от инсбрукското учебно заведение, в което, както знаете, се подвизавах до преди ваканцията.“ И после: „Цял живот водих един ужасен живот и е мое право да водя ужасен живот, а този ужасен
живот е моето безсъние... Но сега историята, която доведе до моето уволнение от
инсбрукското заведение. Като всички мои истории тя започва с това, че не можех
да заспя. Не можех да заспя. Приемам много лекарства, но никое лекарство вече
не ми помага. Бях“, каза той, „вървял с моите ученици часове наред по северния
бряг. Ние всички бяхме уморени. С отворени очи, неспособен да се разсея чрез
четене, бях се фиксирал, обречен на моето доживотно безсъние, в най-долнопробни мисли и си казвах постоянно: те спят, аз не спя, те спят, аз не спя, аз не
спя, те спят, аз не спя... Тази интернатска тишина, тази струяща от спалните зали
ужасяваща тишина... Когато всичко живо спи, само аз не спя, аз не...Този чудовищен капитал в спалните зали на младите хора, мислех си аз... Състоянията на
бриз, които натъпкват съня в хората и които изсмукват съня от хората...Питомците
спят, аз не спя... Тези безкрайни нощи на отмиране за сърцето и духа... Дълбоко
в съзнанието, че няма средство срещу моето безсъние, аз не можех да заспя...
Трябва да си представите, че не бях спал вече седмици... Има хора, които твърдят,
че не спят, но всъщност спят. Има такива, които твърдят, че не са спали седмици
наред, а винаги са спали отлично... Но аз наистина не бях спал седмици наред!
Седмици, месеци наред! Както излиза от моите драсканици, моите записки, не
бях спал с месеци. Имам една дебела тетрадка, в която си водя записки за моето
безсъние. Всеки нощен час, в който не спя, е означен с черна черта, всеки нощен
час, в който спя, с черна точка. Тази тетрадка“, каза новият възпитател, „съдържа
хиляди черни черти и само пет или шест точки. Приемам, тъй като вече ме познавате, че не се съмнявате в точността, с която си водя записки за моето безсъние. А
през тази нощ, заради която отново съм развълнуван по начин, за който се страхувам, че би могъл да Ви отврати, в тази нощ след един ден пълен с ядове от страна
на моите ученици, безспирни младежки дивотии, непоносимост, имайки сякаш
пред себе си неотстъпчиво перверзната скална стена на Хафелекар, не можех да
спя, да заспя, въпреки опита да избягам в моите вече катастрофални възможности за четене... Разлиствах“, говореше той, „конфузно Страх и трепет и Или - или
и мислите на Паскал, сякаш се отнасяше до популярно - мазохистични рецептурници за случаи на най-долнопробно малоумие... Тогава изведнъж, около два часа
сутринта, в мига, в който моята умора се преборваше с моето безсъние, това го
усетих изведнъж: умората започна да заблуждава безсънието, аз заспах, наистина спях, макар дълго време да не съм можел да помисля за заспиване... Но тъкмо
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бях заспал, отново се събудих - и то заради едно животно, заради едно излязло
от гората животно... Този процес вече се бе повтарял седмици наред... Събуждам
се и чувам животното, седмици наред чувам животното под прозорците си... в
снега... всяка нощ по същото време чувам животното под прозореца си в снега...
Не зная за какво животно се отнася, нямам сили да стана, да отида до прозореца
и погледна навън и надолу... До днес не зная за какво животно се отнасяше... Процесът, че не мога да заспя, после обаче съм заспал и веднага събуден от животното, се повтори точно трийсет и шест нощи, както свидетелстват моите записки на
безсънието. В трийсет и седмата нощ същите събития: не можех да спя, не можех
да заспя, и докато съм още унизен по най-ужасен начин от мисълта, че не мога
да спя, че не мога да заспя, трябва все пак да съм заспал както в трийсет и шестте
нощи преди това, защото изведнъж бях събуден, събуден от животното, което навлезе в снега под моя и в най-студените зими отворен прозорец... търсейки храна... Тогава станах“, каза новият възпитетел, „ взех пистолета, който през цялата
си възпитателска кариера държах под възглавницата, освободих предпазителя и
стрелях в главата на животното.“
Гледахме отвисоко площада пред пивоварната. „Естествено всички се събудиха“, каза новият възпитател, „първо питомците, после възпитателите, учителите,
директора на заведението. Наблюдавах, слушах как извличат застреляното животно от кладенеца покрай стената. Възпитателите го довлякоха в сградата. Чувах
ги да викат името ми. Добър изстрел. Разбира се напуснах на момента службата.
Добър изстрел. Мразя Инсбрук. Тук в Залцбург забелязвам обаче още сега, след
най-кратко време, предвестниците на ново нещастие. Моля Ви, скъпи колега“,
каза новият възпитател, „изрично за прошка.“
Превел от немски Иван Кехлибарев
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ТРИМА МАКЕДОНСКИ ПОЕТИ

БОГОМИЛ
ГЮЗЕЛ

Роден е през 1939 г.
в Чачак, Сърбия. Поет с
международна известност, а също и белетрист, драматург, пътеписец, есеист, критик и преводач. Висше
образование завършва
през 1963 г. в катедрата за английски език и
литература на Философския факултет при
Скопския университет.
Бил е на постдипломен престой в Университета в Единбург,
като
стипендиант
на Британския съвет
(1964-65). Работил е в
Телевизия Скопие, като
драматург на Драматичния театър в Скопие, като програмен
директор на фестивала „Стружки вечери на
поезията“, като библиограф в Националната
и университетска библиотека и др. Бил е секретар на Македонския
ПЕН-център, секретар
на Дружеството на
писателите за международните отношения
и пръв председател на
Независимите писатели на Македония, на
чието двумесечно списание за литература и
култура „Наше писмо“
е главен и отговорен
редактор. Академик.
Лауреат е на няколко
авторитетни македонски и международни
награди за поезия. Не-

Из антологията „Портал на Слънцето. Съвременни поети от
Република Македония“ в съставителство и превод на Роман Кисьов
(изд. „Ерго“, София., 2016)

ПОЕТИКА
Все още стихът се ражда със спазъм
със стиснати зъби или с пяна на устата –
бясното куче в коридора на вековете
влачейки тенекия вързана за опашката.
Снагата на деня изхвърля отминалия ден
като чуждо тяло
Зурна се чува в подземни дворци
Димът се отказва от своето бъдеще.
Душата крие изтръпналите корени през зимата
както змия – нозете, а духът плува като плюнка
върху мътната повърхност от която се появяват
сините меса на удавника-минало.
ПУСТИННИК
Вграден в скалата,
с брадата върху шупливите гърди
и поглед втренчен във пъпа на света
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(на лоената свещ срещу слепия слънчев лъч?)
твоята умна сълза е капката
която във варовика ражда сталагмит.
Задръж дъха между един и друг век
и когато видиш ореола светлина
прахта ще стане отново същина.

ВИДЕНИЕ
Главата на прародителя която пазя в скрин ми рече –
излез през вратата на датата
на течението време
Излязох през вратата на датата
и през много други врати-дати.
И видях –
Секира срути небето което глухо се свлече
като прогнил таван
и звездите се разбягаха като мишки
Хора-риби и хора-които-летят
бягаха назад към яйцето и отново се раждаха
няколконоги и многооки
Една жена плетеше и от примките
се множаха светове като мехури от сапун
когато се пукаха
капката слуз падаше безкрайно
Едно гигантско огледало преобрази нощта във ден
и се оглеждах в милиони
Вселената беше Гъливерски галош
а времето се разтягаше като хармоника –
Изведнъж опъната се скъса
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гови книги са преведени
на много езици в света.
Автор е на двайсетина
книги с поезия и на седем с проза. Гюзел е известен преводач на англоезична литература.
През 2010 г. у нас излиза
обемен том с негови избрани стихотворения
– „Остров на сушата“,
в превод на Цветанка
Еленкова и Димитър
Христов.
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оказах се сам в тъмнина
вътре в глухия тъпан –
изсъхнала глава на прародител.

ОПИСМЕНЯВАНЕ
Вселената се отвори като книга
буквите ѝ падаха върху земята
камъни нажежени от метеори
стрели изстреляни от най-затегнат лък
палеха и пламтяха като огнен дъжд
удряха печат върху народите
стадото господно се делеше
по петопръстните отпечатъци на ходилата
по зъбите впити в живо месо
по ноктите в кората на дърветата
острото перо татуираше кожата с нови шарки
и докато мърша и душа кървяха в унес
устата на апостолите бяха ковашки мехове
хвърляха искри и разпалваха пожара.
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ПОСЕЩЕНИЕ ПРИ МЪРТВИТЕ
Перото изтърча пред мен
поведе ме през подземна река в пещера
а там
(без да принасям жертви
и без да ям три дена грах, бакла
и други токсични семена)
чух изведнъж
голяма врява – видях духовете на мъртвите
шумна сган
Попитах моя Вергилий
„Защо вдигат такава врява?
Сякаш че са в пауза на концерт
или на полувремето на стадион!“
Вергилий ми обясни безмълвно
че се карат за онова което са живели
„Хайде тогава да се върнем на концерта“
казах на перото
„Чакай да пия
мастило от реката Стикс“, каза ми то
„Аз съм твоят ин-стру-мент!“
И видях – вече подхванало някаква кавга
Пий без мен, си казах и тръгнах назад
Ако си инструмент, не си ми маша и играчка
Аз мога да пиша
и с пръчка върху пепел
с пръст върху замъглено стъкло
с нокти върху камък
Важното е – да се върна в играта
а не да се карам с мъртвите
за онова което не съм извършил
или написал
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ПОЕТИКА НОВА?
разкрилени думи в стиха
освободени от обръча на съдбата
както в първия и последен ден
така всеки ден
неподвластни на земното притегляне
неподлежащи на вкарване в калъп
тела овъплътени в празното
постоянно излъчващи енергия
с белези от битки с ангели и демони
с прилива на морето във вените
думи-семена вътре
във словото-тяло
а най-вътре
дума бременна със празнина
да, създаване от нищо
или никакво
слово заченато в утробата
на тишината-девица
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КРАЙ НА ВЕКА
„А ти не помисли за Канарата, Която те роди...“
V Мойсеева (Второзаконие) – 32:18.
Казват, отхвърлили сме Камъка като Божий дар
(вместо Него сме избрали Плода и Падението)
и затова животът ни е зелен, после зрял и гнил
а не неизменим и безсмъртен
Затова са напразни молитвите ни
дъхът и думите изречени наизуст
(дишането като непрекъснато жертване?)
от говора – до онемяване
Може би вече сме вътре в камъка
(в мрака по-дълбок от мрака навън)
в грамадата и в граничния камък на кръстопът
който не хвърля сянка дори и по пладне
И гледаме отвътре като бухали
с очите-искри, молейки се мълчаливо
и приемаме Нищото, мостът
над бездната между нас и Бога
Казват, след нашето Падение
и Господ е изгонил себе си
затворил се в самия себе си
за да се роди и за да го родим
А ние само изгасихме пламъка
не изчезнахме –
върнахме се в несъществуване
тлеем отвътре
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ЙОВИЦА
ТАСЕВСКИ ЕТЕРНИЯН

ПРОБЛЯСВА
В начало беше Словото,
и Словото беше у Бога,
и Бог беше Словото.
Свето евангелие според Йоан
Със небесна броня
срещу заблудите и срещу блудните
Словото проблясва

Роден е през 1976
г. в Скопие. Поет, есеист, критик и преводач. Завършил е общо
и сравнително литературознание във Филологическия факултет
в Скопие. Работи в Националната и университетска библиотека
„Св. Климент Охридски“ в Скопие. Редактор
е на списанието за литература, култура и
изкуство „Стремеж”
(Прилеп). Той е редактор-консултант на
индийското литературно списание „Инчентин версис“, член е
на издателския съвет
на научното списание
„Сайбер
литература“. Бил е съветник за
македонската поезия
на директора на международния поетически проект „The Other
Voices” – антология на
световната поезия,
която е включена в
референтната листа
„World Poetry Directory”
на ЮНЕСКО. Член е на
Дружеството на писателите на Македония,
на Британското пое-

Възлите
които непрестанно ражда
от висините се подават
а нечестивите
обичат отражението свое
Ето
замахват гневно
да съборят Святото
Настървени! Никога
няма да попадне то
в жадните нокти
на дивите сенки...

ЕНГРАМА*
Когато мрачен мраз
падна върху памучните поля
на Адонай**
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Е н г р а м а*
Херувими се провираха
през отворите на Черното Тесто
Леките криле не я изрониха
Енграма
От Благите Зеници се задава
бистра магма Каменното лице
не се разлага
Енграма
Небесни стада ще минат върху нейната люспа
със своите тежки копита
Ще се залюлее ли тъмната ос
Енграма
_____
* Енграма (гр.) – вътрешен запис; трайна промяна на субстанцията. (Б. а.)
** Адонай (евр.) – Господ, моят Господар; позволено обръщение на древните евреи към Бог. (Б. а.)
НАПУСНАТ ГРАД
Изградихме небесен остров
срещу заплахата
да ни удави мракът,
построихме крепост
пред огромните вълни,
които стръвно ни преследваха,
за да ни въвлекат в коварното течение,
издигнахме град
над отровното дъно
на Нищожността

тическо дружество и
на Световното поетическо дружество, а е почетен член на Австралийското поетическо
дружество. Лауреат е
на индийската награда
„Възхитителен поет”.
Автор е на седем поетически книги, както
и на книги с критика
и есета. По неговата
поезия през 2005 г. във
Велес е поставена театралната постановка
„Небесни стражи”. Заедно с Мая Апостолоска той е съставител
на поетическа антология с библейски, религиозни и апокрифни
мотиви в съвременната македонска поезия
(2000). Негови стихове
са включени в редица
антологии и издания,
както в родината
му, така и извън нея.
Превеждан е на много езици в света. През
2010 г. у нас е издадена
негова книга с избрани
стихове „Синтаксис на
светлината”, в подбор
и превод на Петър Караангов.
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И когато чудна светлина
обля долния свят,
а тъмнината отстъпи
унизена,
едва тогава градът опустя:
втурнахме се заслепени
след мамещия блясък на лъчите,
но твърдоглавата се възгордя отново
и разруши нашата крепост...
В небесните думи на поетите
понякога градът
проблясва!
ХЕЙ, ГОСПОДИН САДУКЕЙ!*
Оня който се разпростира безпределно
сред белите вълни
около крехките стълбове
Оня който необхватно люлее
клоните на черното дърво
вкоренено в нажежения кратер
Оня който безпогрешно се провира
през ръждивите мрежи
на погледите
– нима го няма?!
_______
* Садукей – древноеврейски теолог, който отричал съществуването на ангелите и безсмъртието на душата. (Б. а.)
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СВОД. ДВИЖЕНИЕ
Вкамененият блясък,
нашият разсеян брат
легнал в далнините
се изтръгна от прегръдката
на девицата
обвита в мрак
и се устреми като птица
през тежките
лепкави мрежи
към градината
където вечно се сменят
агнето, водата и звярът

СМЪРТ ЖИВОТ СМЪРТ
(сонет за вариациите)
В мъртви води плува мъртъв елен
в някаква мъртва капка
лежи мъртва сабя
мъртва дойка играе.
Долита червена искра във съня
роди се: червена птица
тази птица, тази червена птица
която разпали огъня в погледа.
Червената птица пее
но в мъртвите черни води
плува мъртвият елен.
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Червената птица пее
но отново съм мъртъв
отново съм мъртъв.

АЛИЛУЯ
...върху живеещите в страната
на смъртната сянка
ще блесне светлина.
Книга на пророк Исая (9:2)
В тъмни сфери
нежно се люлее
нашата утеха:
прозрачният наплив
прониква спокойно
в крехките кости,
разлага същността ни
Налага смисъл
и гробницата пламва:
смъртта изчезва,
ред по ред
преселваме се в небесата
Алилуя!

MOPE

***
Отдалечаваш се като разбойник,
който лови слънцето с ласо
и сянката, която хвърлям, става по-голяма от мен,
от теб,
по-дълга от всички тайни пътеки, които познаваме.
Вятърът минава през твоята коса
и донася мирис на цветни дъвки от детството.
Градските власти отстраняват нашите любими пейки
докато се проучваме като гимназисти,
които учат лекциите в автобус.
Обувам маратонките наопаки
в опита да те срещна. Всичко остава същото.
Дърветата в градината са построени като войници
и само нашето присъствие може да наруши реда.
Погледни към масата: пълните бутилки са по-тъжни от празните.
Погледни към небето: един пъстър змей от хартия
полетява само когато въздъхваме заедно.

Из „ИЗГУБЕНИ ЗАПИСКИ“
АЗБУКА НА ЛЕТЕНЕТО*
Южен вятър погали петолистно цветче с корен в небето.
Всяко листенце – различен цвят: син, зелен, червен, бял, черен. Босоного момче го откъсна и си го закичи в косата. Сега
насън се учи да лети и букви му нашепват нова азбука:

143

ИВАН
ШОПОВ

Роден е през 1987
г. в Скопие. Завършил е
Катедрата за обща и
сравнителна литература на Филологическия факултет в университета в Скопие.
Пише поезия и проза.
Негови стихове и разкази са публикувани в редица списания на сръбски, словенски и немски
езици. Автор е на книгите: „Азбука и изгубени записки“ (2010) и
„Шкембе на годината“
(2012). През 2010 г. за
книгата „Азбука и изгубени записки“ македонското издателство
„Темплум“ му присъжда
наградата „Новите!“
за най-добра дебютна
книга.
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пет букви научи, момче! стани петокрила птица, цветенце-детенце петолистно! пет крила да ти израснат (нима
ще те накаже някой за това?) всяко крило – различен цвят.
О – синьо крило, което към морска музика те води; У – крило
пламък зелен под сенки на зелена гора, която те изгаря; И –
крило червен шум на тишини, които кипят във кръвта ти;
Е – крило бял облак, който ти е мека възглавница; А – черно
крило, което само през нощта те отнася у дома
Пет крила насън израснаха на малкото момче. Винаги след
дъжд то очаква да се появи дъга. Будно е, и не знае с кой цвят
да лети.
_______
*Запис, намерен в книгата за оцветяване на Рембо. (Б. а.)
[НОВИНИ]*
• СПАСИЛ МРАВУНЯК ОТ НАВОДНЕНИЕ
• МАСОВО ВЛЮБВАНЕ В УЧИЛИЩЕ
• АРЕСТУВАН ХУДОЖНИК, КОЙТО ОЦВЕТЯВАЛ НЕБЕТО
• СРАВНИЛ Я С НЕИЗЛЕЧИМА БОЛЕСТ
• НАХРАНИЛ СЕМЕЙСТВО БЕЗДОМНИЦИ
• ПРЕСЕЛИЛ СЕ ЗАЕДНО С ЖИВАТА ОГРАДА
• СЪС СТРИПТИЙЗ РАЗТЪРВАЛА КУЧЕТА, КОИТО СЕ БИЯТ
• РЕМОНТИРАЛ ПОКРИВА НА КЪЩИЧКА ЗА ПТИЦИ
• В КЛАДЕНЕЦА НАМЕРИЛ ПИЯН КИТ
• ОТВОРЕН Е ПЪРВИЯТ ПЛАНЕТАРИУМ В БОМБЕ
• КРАДЯЛА МИСЛИТЕ НА ДЕТЕЛИНИТЕ
• ПОДОБРЕН РЕКОРД ПО РОНЕНЕ НА РАДОСТНИ СЪЛЗИ
• ДЕТЕ И НАР СТАНАЛИ РОДНИНИ
• ВЪЛК ПОБЯГНАЛ ОТ АКВАРИУМ
• СМЕНИЛ КРУШКАТА НА СЛЪНЦЕТО
_______
*Запис, намерен в бележника на поет, който никога не е
станал редактор на новини. (Б. а.)
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СЪЩЕСТВУВАНИЯ*
Има мигове които не са мигове
В тях съм съзерцател на своето съществуване
и въобще не съм засегнат от страните на света
Някои стъпки изписват пътепоказателя на мислите ми
тъпчейки компаса под краката
От скъсаните си джобове изпускам трохи от живота
Бележа път по който няма връщане назад
В детските игри скъсах и копчетата на ризата
Зряло отбелязах:
Възглавничката с игли за шиене е с форма на сърце
Има знание което не е знание
Земята обикаля около Слънцето
(а не обратно!)
Спорът отдавна е решен
но оста все още е замислена
Денят на любовта е празник в календара
но празникът е работен ден за просяците
(в дланите им спят несбъднати сънища
и спомени за допири с крадени сладоледи)
Има временни вечности записани в стих
и има живот който е умиране:
Изкашлям последната прашинка
вдишана на детско игрище
_______
*Запис с неизвестен произход. (Б. а.)
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ПОЗНАТИ*
– Чакай, позната си ми! Срещнахме се на палубата
на „Морфей“ когато се случи корабокрушението.
– Грешиш. Никога не съм пътувала с кораб.
– От там се познаваме. И аз сънувах потоп.
_______
*Запис, който го е сънувала отсечена глава на моряк, намерен на морското дъно. (Б. а.)

ВРЕМЕ*
Не умея да живея сега.
Слушам плача
на детето зад мен
и на стареца пред мен.
_______
*Запис, намерен извън времето. (Б. а.)
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КРИТИКА И
ЕСЕИСТИКА

α(:-pittura morte:restart-:)ω
Всичко на тази земя започва с катастрофа – нещо трябва
да умре, за да се роди друго. От хаоса се ражда светът, от
света се ражда хаосът – вечен кръговрат. Вечно завръщане,
както казва Ницше. Изкуството е също Вечно завръщане във
времето, когато от хаоса се ражда свят. В историята, изглежда,
действа обратното – колелото на нейното Вечно завръщане
превръща света в хаос. История и изкуство в този смисъл са две
разминаващи се величини, две различни вселени. Да, вярно,
и Клио е муза, художниците обаче си нямат такава. И затова
историята в техните рисувани истории винаги е катаклизъм.
Всичко в една картина свършва с катастрофа – нещо трябва да
e смъртно, за да бъде вечност.

α
Най-ниските, най-равните земни участъци, дори ако ги
разкопаваме на голяма дълбочина, разкриват хоризонтални
слоеве с повече или с по-малко различен състав, съдържащи
почти всички безчислени творения на морето. Слоеве с
подобия на продуктите на морето, образуват също и
хълмове със значителна височина. Понякога раковините са
тъй многочислени, че образуват цялата почвена маса; те
се изкачват на височина, превишаваща нивото на всички
морета, на височина, до която никое море не може да
бъде издигнато от сега действащите сили; те не само са
заключени в подвижните пясъци, но често най-твърдите
образци са инкрустирани (обхващат) във и пронизват всички
посоки. Всички части на света, и двете полукълба, всички
континенти и значителни острови представят същото
явление. Днес вече не е време, когато невежеството би
могло да утвърждава, че тези остатъци от организирани
тела са просто игра на природата, продукт на заченатите в
сърцето на земята творчески сили; усилията, възобновявани
от някои метафизици по всяка вероятност няма да върнат
доверието към тези стари възгледи. Щателното сравнение

МИТКО
НОВКОВ
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на формите на тези остатъци, тъканта им, често дори и химическият
състав не установяват и най-малко различие между изкопаемите раковини
и тези, които днес живеят в морето. Тяхната запазеност е не по-малко
съвършена; в повечето случаи не е забележимо нито тяхното разрушение,
нито пораженията им, нищо, което би разкривало бурно пренасяне; и наймалките измежду тях са съхранили и най-нежните си части, нежните гребени,
тънките острия. И така, те не само са живели в морето, те са отложени
от морето; морето ги е оставило там, където ги откриваме; това море
се е намирало по тези места, то се е намирало тук достатъчно дълго и в
достатъчно спокойно състояние, за да образува такива правилни, мощни,
обширни и понякога такива твърди отлагания, запълнени с остатъци от
водни животни. Значи, морският басейн е изпитал в крайна сметка поне едно
изменение или в своето протежение, или в своето положение.
Жан (Жорж) Леополд Никола Фредерик Кювие,
За превратите на повърхността на земното кълбо

Голямото измиране
252 милиона години преди днес, преди нас. Не се знае коя година е, няма
още летоброене. Време преди времето, преди α (алфа). Континентите не са седем, а само един, с всичкообемащото име Пангея, Всеземя. Сравнително добре
обособени са два субконтинента – Лавразия на север и Гондвана на юг. Океанът
е прекалено плитък, в по-голямата си част не повече от 200 м дълбочина; и той
е само един, снабден с името Япет. Със същото име е кръстен спътник на Сатурн
– единственият, според астрономите, от който може отчетливо да се видят прочутите пръстени на планетата. Не че някой все пак така отблизо е успял да ги
види, но според Артър-Кларковата „Одисея в Космоса“ някога и това ще стане.
Иначе съгласно древногръцката митология Япет е титан, син на Уран и Гея, баща
на Атлас (Атлант). По тази линия Япет е прадядо на Хермес: неговият син е дядо
на родения в Аркадия лукав бог, син на Зевс от дъщерята на Атлас Мая, според
мита най-голямата, най-хубавата и най-срамежлива от седемте плеяди. Баща е
Япет също на Менетей, Прометей и Епиметей от океанидата Климена (по думите
обаче на Аполодор той има тези си синове от Азия, и тя океанида). Както е известно, съдбата на Япетовите чеда хич не е за завиждане: Атлант е наказан да
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крепи на плещите си небето в най-западния край на земята заради участието
си в бунта на титаните срещу олимпийците и макар че за малко се отървава от
товара, прехвърляйки го на Херакъл, синът на Зевс успял да го измами и отново
да му го върне. Какво да се прави, синовете на боговете изглежда винаги са поумни от синовете на титаните. Братята на Япет също изтърпяват злобно наказание
за неподчинението си: Менетей е запофичен в Тартара, тъй като неистовата
му сила и страховитите му бойни умения карали Зевс да губи ума и дума; за
Прометей предвиждащия и Епиметей злевиждащия знаем – първият е прикован
в далечен Кавказ, та да разкъсва орелът на Гръмовержеца черния му дроб,
понеже отказва да предаде тайната как Кронидът би сглупил да сдаде властта
си; вторият, наистина, не се включил в бунта на титаните – глупав бил за това,
бавно мислел (нали името му значи оня, комуто акълът идва след това; дали пък
Епиметей не е бил българин?), докато се усети и бунтът бил потушен, което обаче
не умилостивило Зевс: изпратил му за подарък Пандора, след това на нея подарък сандъче, от което изскочили всички човешки беди. Но преди да изскочи и
надеждата, тя, за жалост, хлопнала капака. Така за хората се нароили беди бол,
а „от никъде взорът надежда не види“. Преди 252 милиона години на земята
човеци нямало, ала беди не липсвали. И то исполински. Времето се засушавало,
преобладаващото количество животни тогава, амфибиите (земноводните),
вървели към края си – сигурно и неумолимо ги измествали рептилиите, предците на днешните гущери и птици. Преди тях на динозаврите, разбира се. На
границата между периодите перм и триас1 настава едно „време разделно“, което
палеонтолози, палеобиолози, палеогеолози, палеозоолози и наричат Голямото
измиране: към 90 % от живите организми на планетата се разделят с живота си,
за да дадат път на „прекрасния нов свят“ на „Джурасик парк“. В сп. „БГ Наука“ (бр.
36/2011) авторката Валентина Петкова определя мащаба на катастрофата: „Сякаш
някой е натиснал бутончето „рестарт“ на планетата“. Растения, животни – почти
всички измират… Спасяват се изключително малко видове, повечето от тях намерили подслон в Антарктида, доста по-топъл континент тогава, без ледници. Сред
оцелелите е и Kombuisia antarctica, животно с размери на дребна котка, далечен
прароднина на бозайниците. Размножавала се с яйца. Kombuisia имала късмет,
трилобитите никак: точно в този гигантски катаклизъм, който преобърнал земното
биоразнообразие радикално, те изчезнали завинаги.

1

Атанас Яранов, между другото, си е направил един „Автопортрет“ с рога, които някои броят за сатанински, за мен обаче това са кози рога: дали пък художникът не ни
подсказва един от възможните начини да го четем, да го интерпретираме – през призмата
на козия щит, егидата, обаче и през трагедията, постоянната трагедия, която е всеки човек?
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Изтъкват се различни причини за Голямото измиране, най-популярната
хипотеза е непредставимата за човека интензивна вулканична дейност на
„Сибирските капани“ на полуостров Камчатка, които в продължение на милион години успели да изхвърлят в земната атмосфера 5 милиона м3 само твърди
вещества, без да се броят задушаващите газовете и другите отровни съставки.
Чудовищните вулканични експлозии освободили метан и сероводород, разпръснали ги по цялата небесна сфера, температурата се повишила чувствително, животът просто се задавил и едва не се гътнал. Днес намираме само фосили. От
трилобитите – популярни сред учените-палеонтолози почти колкото динозаврите,
тия фосили са най-много и най-навсякъде. Както казва Жорж Кювие, големият
френски естествоизпитател и теоретик на катастрофизма: „Всички части на света, и двете полукълба, всички континенти и значителни острови ни представят
същото явление“…
За да сме по-прецизни, нужно е да посочим, че трилобитите, същества от
периода камбрий, вече са вътре в смъртоносната клопка, извела ги до техния
свършек. Голямото измиране само довършило тяхното ликвидиране. А с тях
зачеркнало още безбройни други обречени същества, някои от които съвсем не
приличащи на земнородени, а по-скоро на извънземни: стегоцефалите, от клас
амфибии, сред които и лабиринтодонтите; колостеидите, също лабиринтодонти,
с колостеуса, грирерпетона и фолидогастера; темноспондилите; мидите –
двучерупчести молюски; амонитите, смъртни врагове на трилобитите; всички гигантски насекоми – комар колкото чайка, представете си!, или бръмбър, в чиято
уста се побира цяла немска овчарка; затрихиди, ериопси, диплоколи; „броненосни жаби“; прионозухи. В края на перм се появили и хрущялните риби, предтечите
на акулите, които оцелели, както знаем, макар да не са тъй едри като в онова
време. Прочее, „Челюсти“ на Спилбърг разказва за точно такава изкопаема акула,
преживяла кой знае как до наши дни. Прочее, знае се как – за да стане екшъна!
Тази щастлива съдба обаче не споходила диметродона, нито ринесухоса. Както
казах, 96 % от морските и 70 % от земните видове се простили с живота си. Голямо
измиране, безогледен мор, био-геноцид…
Когато гледам картините на Атанас Яранов, се сещам за трилобитите, за членестоногите им роднини и за Голямото измиране през периода перм-триас. Сякаш
художникът е рисувал тяхната преди 252 милиони лета екзекуция върху своите
платна в 70-80-те години на ХХ век…
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Мъртва лампа
Масово унищожение. Геноцид. Атанас Яранов има картина със същото заглавие,
рисувана през 1985 г. Представлява сякаш бряг, върху който виждаме купчина
тела, сред тях и типичното за него полуразфасовано агне (или куче), а срещу тях
голяма риба с огромни зъби и с облещено око се нахвърля ожесточено. Помните,
нали? – При Голямото измиране тъкмо рибите оцеляват, другите са morte del tutto.
Един образ на яко унищожение, на пълно затриване. Нещо като праисторическо
„окончателно решение“. Тази всемирна смърт, чини ми се, е съдържание на всяко
платно на Атанас Яранов, без значение какво то изобразява конкретно. Много
е видна тази му настройка в неговата серия „Метаморфози“, в която човекът и
животното са заедно, но тази заедност е не в името на живота, а в името на смъртта.
Диана Попова например се произнася за творбите му в такава именно посока:
„злокобни“. Казват за творческото му амплоа: „[…] Фигуративен художник, който
изпълва своите платна със символи, архаични митове и фолклорни метафори“.
Което, разбира се, е вярно, но не е най-вярното: Атанас Яранов е не просто
фигуративен художник, Атанас Яранов е особен фигуративен художник; художник
на фигури, в които гори не живот, а тлее смърт. В този смисъл да се втеснява той
само в парадигмата на: „своеобразно историческо себевглеждане“ е по-скоро подвеждащо, отколкото истинно и съответно нему тълкувание. В изричането, че той работи с „образност, изплувала сякаш из дълбините на човешкото подсъзнание“ има
повече истина, ала тя не (ни) стига, защото тъкмо тази негова „образност“ поставя
въпроси, тъкмо тя е, която настоява и изисква обяснение и тълкуване. Може би
просто трябва да се изрече: в онтогенезиса на платната на Атанас Яранов е заложен
филогенезиса не само на човешкия род, но и на всички живи земни организми.
Една филогенеза, белязана от смъртта: безброй много е трябвало да умрат, за да
остане изчислимото днешно количество живот на планетата. И това измиране е
отразено в неговите картини, във всички негови картини. Както той самият изрича:
„Изкуството е жестоко огледало на човека, който го е правил“. Е, зад жестокото
огледало на неговото изкуство надзърта винаги смъртта: сещам се за автопортрета
на Арнолд Бьоклин, макар че Атанас Яранов изобщо не е тъй буквален, не…
Има нещо много характерно за фигурите на Атанас Яранов – изконно е за тях,
изконно и за него. Диана Попова нарича живописта му „твърдо-цветен стил“,
а Светлин Русев добавя: „[…] Изкуството му, странно и необяснимо повече от
всякога, е трудно съизмеримо с представите за времето, в което е създадено“. А
пък Иван Маразов определя неговите фигури така:
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Още в първите платна на Яранов се налага един образ, един
типаж на лице, почти еднакво в своя мъжки и женски вариант, което
ще остане непроменено в цялото му творчество. Физиономичните
му характеристики са кръгъл овал на черепа, мощно изпъкнало
чело, дълбоки и изтеглени в края очи. Нещо първично и неземно,
отвеждащо към зората на човечеството излъчват тези груби, но
красиви лица на хора, дошли от някакъв синкретичен стадий на
човешката раса. Без етническа и историческа детерминираност
човекът в творчеството на Яранов е понятие за същност.
Ей я свилената нишка само с една поправка – не от зората, а от пред-зората на
човечеството са неговите фигури. С други думи, в картините си Атанас Яранов е
извънвременен или, казано по Фридрих Ницше, несвоевременен. Така, смятам,
трябва да бъде интерпретиран той, така трябва да бъде промислян: не в канавата
на времето, а извън него, свръх него, че дори, ако щете, и под него, но никога в
него, никога вътре във времето. Нито в алфата, нито в омегата, а извън тях, но и
помежду тях. Защото в картините на Атанас Яранов няма време, в картините на
Атанас Яранов е втъкана вечността – вечността на смъртта. Мъртва живопис, pittura morta – нещо, което е парадоксално, но тъкмо защото е парадоксално,
е най-истинно. Атанас Яранов живописва не на живот, а на смърт… Честно
казано, дори не зная дали трябва да го наричаме живописец, дали пък няма да
бъдем по-точни, ако го наричаме смъртописец. Една смъртна живопис, la pittura morte, както идеала на Кирил Кръстев за „смъртната красота“.
Няма, прочее (или поне аз не познавам), по-макабрен български художник.
„Изобщо у никой друг български художник – казва Димитър Аврамов – няма да
открием толкова убити, препарирани или настръхнали като над мърша птици, с
остри клюнове и злокобни очи, толкова одрани животни и окървавени касапски
ножове, такова интензивно усещане за кръв и трагизъм, както у Яранов“. Кръв
и трагизъм, или съставните части на всеки ритуал. А Ярановите ритуали са все
жертвопринасящи, всеки път окончават със смърт. Гледаме „Оброк“: мъж държи
за рогата бичи (или волски) череп, носи го нейде. Ще го прави жертва тоест. Не на
друг, на боговете. На Зевс може би. Има такъв мит, негов герой отново е Прометей:
когато някога се решавало кой какво да вземе от жертвоприношението, лукавият
Япетид ги подучил хората да покрият с апетитни мръвки костите, сухожилията и
кожата на принесеното за изкупление животно, а месото и вътрешностите му,
най-вкусното, да покрият с мърша, да смърди, та да се не трае. Тъй и сторили
човеците и когато Върховният дошъл да си избере блюдото, естествено посегнал
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към мръвките, покрили кокалите, и отсякъл: „Ето това ще е за мен!“ Хората не
се противили, дали му каквото искал, пък богът след това се подул от яд, че бил
тъй отракано измамен. Макар че, според Жан-Пиер Вернан, Прометей не ни бил
направил услуга, напротив – дал на хората да се хранят с онуй, което е смъртното
от животното, плътта, докато на боговете осигурил безсмъртното – костите. И така
превърнал човека в смъртно същество.
В платното на Атанас Яранов никой никого не мами, но пък смъртността витае в
него, изпълва го. Човекът чинно и почтително носи бичия череп към светилището,
но също тъй чинно и почтително носи и себе си към него: животно и човек са едно,
оброк не е само животното, обручен за жертва е и човекът. Затова той сякаш върви
машинално, тъкмо някак обречено: няма за човека възможност друга, освен да
пристъпва спазматично към бездушния жертвеник, който го очаква. Вероятно тази
е причината фигурите на Атанас Яранов – отделно че притежават „трилобитски“
вид, да приличат малко на роботи, на машини: те нямат алтернатива, нито шанс за
избор, поради това пристъпват изобщо не като гъвкави човешки същества, а вдървено, тромаво, мудно, ригидно. В този смисъл мъртвият бичи череп и уж живият
мускулест човек, целият в бицепси и трицепси, са еднакво неживи, еднакво мъртви, еднакво жертви. Той крачи като робот, държи в ръцете си черепа като робот,
взорът му е безжизнен като на робот – човекът в картините на Атанас Яранов е не
докрай жив, не докрай буден, не докрай дишащ; хванат е в някакво полумъртво
състояние, между живота и смъртта� и затова с всичките черепи в ръцете си, които
мъкне, той не им е различен, той им е единосъщен. Оформят почти съвършена сфера човешкия торс и бичият череп, краката мъжки режат повърхността провлачено
и тежко, правейки си схванато път през плътното и сгъстено ръждивочервено. Зад
гърба на вървящия обаче цветът не изсветлява, остава си все така умъртвен, все
в тъмната гама, черновиолетов, само една яркочервена линия („тънка червена
линия“) отделя двете пространства. Ако сега се обърнем към Василий Кандински и идеите му за цветовете, развити в „За духовното в изкуството“, ще разберем избора на багрената гама от българския художник: „Затъмняването с черно
[на червеното] е опасно, тъй като мъртвата чернота гаси горенето и го свежда до
минимум“. А виолетовият цвят, който пък е охладено червено, „има вследствие
на това характера на нещо болезнено, угаснало (въглищната шлака), има в себе си
нещо печално“. Значи и в единия, и в другия случай маркерът е за две полумъртви
пространства. И на фона на тия две полумъртви пространства човекът едва си
личи, едва се забелязва, àко яките му мускули и трилобитския торс. Мракът,
тъмнината, смъртта са и зад човека, и пред човека, и вътре в човека, а черепът
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е все едно фенер, за да разпръсква човекът с него непрогледността. Сякаш
крачещият е Диоген, ала с вече угаснала, отдавна мъртва лампа. От нея е останал
само кървавият контур, разлъчващ двете мрачини; кръвта, контурът на кръвта е
от черепа в ръцете на човека, докато все още не е бил череп, а животрептяща
глава, с виждащите очи, слушащите уши, с душещ нос и преживяща уста. Животът,
излиза оттук, е жертван, за да разпръсква тъмнината, но жертвата е всуе, напразна – тъмнината не се променя, само леко изменя цвета си, след като кръвта се
смеси с нея. Няма светло, а единствено тъмно. Полумъртъв човек носи мъртъв
череп към мъртвината. И надежда (за живот) всяка тука оставете! Оброкът е обречен, орисията е орисана, фатумът е фатумен, съдбата е съдбовна: да, човекът е
принесъл жертвата, убил я е, но това не помага, и като че ли никога няма да му помогне: колкото и да върви, все в тъмното ще си върви, все в смъртта ще си върви.
Мъртвата лампа не хвърля светлина; белият череп не проблясва, а прокървява…

Отчуждени трилобити
Но не черепите, макар в работите на Атанас Яранов те да са много, колкото друг
специфичен нему рисунък го прави толкова впечатляващ и завладяващ. Поне за
мен. Рисунъкът на плътта, не на костта. Плътта в неговите картини е релефна, яка,
твърда, корава. Ако се допреш до нея, ще отскочиш, хвърлен надалеч и наранен.
Може и кръв да ти потече, кой знае?… Това е плът непробиваема, бронирана,
като броненосните жаби от периода перм, погубени от Голямото измиране. Или
на раците, които той също така често като черепите рисува. Но друга аналогия ми
идва сякаш по-отръки и таман: изобразява Атанас Яранов плът на трилобити –
плътна плът, набита и солидна, херметизирана плът, непробиваема…
Трилобитите са членестоноги, принадлежат към най-разпространения на
земята тип животни, наброяващи приблизително 1 500 000 вида. От всички
животни на земята тоест членестоногите съставляват към 80 %. Научното
им название е Arthropodas. Делят се на 5 подтипа, от които един е изчезнал,
именно трилобитити. Първият подтип са Chelicerata с три класа: Arachnida –
паяци, кърлежи, скорпиони; Merostomata – ракоскорпиони, водни скорпиони,
мечоопашати; Pycnogonida – водни паяци. Вторият подтип са Crustacea с шест
класа: Branchiopoda – към тях се числят повечето планктонни ракообразни като
артемиите и дафниите; Cephalocarida – те са описани едва през 1955 г. от американеца Хауърд Л. Сандърс и включват само девет вида бентоси – организми,
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обитаващи дъната на океаните и водоемите с прясна вода; Malacostraca са
омарите, раците, скариди; Maxillopoda – предимно обитават във водна среда, но някои от тях водят паразитен начин на живот като петоустниците
примерно, прихващащи се за дихателните органи на гущерите; Ostracoda – миниатюрни, едва от 1 до 6 мм, мидени рачета; Remipedia – открити са в океански
пещери в Австралия, Карибите и Канарските острови, като първоначално ги
смятали за измрели, но когато откриват няколко живи представители през
1979 г., ги отделят в специален клас две години по-късно. Третият подтип се
наричат Hexapoda (шестокраки) с два класа: Entognatha, които не са много, само
няколко хиляди, обикновено живеят дълбоко в почвата; и Insecta, сиреч насекомите, най-многобройните животни на нашата планета. На разреда Hymenoptera,
тоест мравките френският писател Бернар Вербер дължи световната си слава, след
като през 1991 г. публикува романа си „Мравките“. След него са още „Денят на
мравките“ (1992) и „Революцията на мравките“ (1996). След инцестите идва ред
на Myriapoda (многоножките) с четири класа: Chilopoda – скрипя, сколопендра;
Diplopoda – стоножка; Pauropoda – слепи представители на вида, които се хранят с гниещи растения; Symphyla – най-малките, с бяло или жълтениково тяло. И,
накрая, пети подтип, изчезналият изцяло през перм Trilobitomorpha, с един-единствен клас, Trilobita.
Трилобит ще рече триделен, тоест тялото му се състои от три части. За първи път
са назовани така от немския теолог, лингвист и естественик Йохан Ернст Имануел
Валх през 1771 г. в богато илюстрирания негов четиритомен класификационносистематичен труд „Естествена история на вкаменелостите“ (Die Naturgeschichte
der Versteinerungen). Познати са над 10 000 изкопаеми вида трилобити. По известност, както казах, особено сред учените, те се мерят единствено с динозаврите,
макар да са били доста по-малки от тях – стигали едва няколко сантиметра. Но
вкаменелости оставили по цялата земя. На гърба имали твърд хитинов щит, ясно
се открояват върху него трите части на животното: цефалон – глава, торакс – тяло,
пигидиум – опашка. Съдейки по фосилите, приличат на танкове-тарани – с броня и
със здрава глава. Нужна им е била здравата глава – ядели тиня от морското дъно,
главата служела да достигат безпроблемно по-питателните участъци.
Точно на такива яки трилобити, с хитинови обвивки, особено в торса, ми
наподобяват фигурите на Атанас Яранов. Истински членестотрупни монументи
(прочее, монументалността не само при Атанас Яранов, но и за почти всеки
български художник от периода 70-80-те, се е брояла за изключително безценно
качество от тогавашната критика), които се врязват в съзнанието със своята
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рисувъчна мащабност, изградена, по думите на Иван Маразов, „от широки надлъжни ивици, които я правят по-конструктивна и по-ясна“. Да, така е, вярно е,
има ги в платната от 70-те тези „широки надлъжни ивици“, но дори по онова време те не са най-чудното, грабващо окото, а изградените стабилни, непробиваеми
плоскости, прилични на брони, извайващи фигурите на Атанас Яранов. Плоскости,
които някак те оттласкват от платното, отблъскват те надалеч от него. Не зная дали
ви е правило впечатление, но има художници, които могат да се гледат отблизо,
и други, които не могат. Яранов е от вторите. Статуарни плоскости представляват
неговите тела, неподвижни и сякаш мумифицирани. Особено боде в очи този детайл в неговия „Автопортрет“, притежание на ХГ-Казанлък: гърдите на художника са като двуделен щит, главата му е третото здраво ядро – една трилобитна
структура, която не те кани, нито приласкава, а те държи на разстояние, респектира
те – там си стой! Същото и с неговия торс� „Човекът в окови“. Тук дори е още
повече очертана триделността: масивните бедра, изпълнени до коленете, завързани с неразкъсваема лента; обвитият торс с ясно очертан гръден кош и ключицаризница; двете отрязани ръце и шията без глава, устремени (особено ръцете)
към зрителя, който никак не знае какво ще сторят тия отрязани ръце с него, ако
не бяха отрязани – дали ще го прегърнат, или ще го удушат. Интересни са тези
липсващи ръце в това произведение, сочи тяхното отсъствие нещо изключително
характерно за творчеството на Атанас Яранов: в по-голямата част от творбите
му ръцете са прибрани; а там, дето не са, те или причиняват някому/на нещо
страдание, или опитват да излекуват нечие страдание. С други думи, са белег
за болка, за ранимост, за уязвимост. Ръце не за поздрав, а за изтезание. Или за
спасение. Затова те или нападат, или (се) защитават, когато са разперени, а когато
са до тялото прибрани, ги държат така за отбрана, за протекция, за опека. Не
ръце, а крепостни стени, защитен ров, преграден насип… Егиди.
Егидата, знаем, е щитът на богиня Атина Палада, с който засреща угрозите
против нейния любим град, Атина. Гърците обикновено са майсторели егидите от
козя кожа, всъщност в превод името означава тъкмо това: αιγίς, козя кожа. Така
по произход и по етимология егидата се сродява с трагедията, един козел май ги
е заченал�. От друга страна пък нали в това се състои всяка трагедия – че героят
няма своя егида? Защото още първата егида пази скъпия герой да не го яхне беда:
Персей, любимецът на богинята-егидофория, не е трагичен образ. Макар че са
писали трагедии за него: една от неизвестен автор, една от Пратин, възродителя
на сатировата драма в Атина, друга от Аристий, автор и на поема за аримаспите,
митичния скитски народ с едно око. Срещаме го и при Софокъл, в трагедията
„Андромеда“. Ала Персей все пак е по-известен като славен градоосновател:
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след като напуска Аргос, гдето не ще да царува след неволното убийство на
дядо си Аркесилай, се установява в Тиринт, става владетел там, предава обаче
доброволно властта на Мегапент, с когото преди това са си разменили двата
царски трона, след което създава Микена, „което е известно на всички елини“,
както твърди Павзаний. За да извърши всичките тия полисо-строителства обаче,
Персей е покровителстван: митка из елинската територия като зад предпазна
стена, все едно е зад стъклен похлупак. Така да се каже, егидиран е: не се съприкосновява с познати и непознати, между себе си и жертвата му Медуза изправя
огледален щит, за да не го погледне тя и превърне в камък – тогава трагедията
ще е неминуема. Но трагедията не се случва, героят е съхранен. Прочее, Персей
е онзи герой в древногръцката митология, дето хич не се хаби да се блъска,
бори, хваща и попипва враговете си; той не е Херакъл да се вкопчва в тях и да
ги души – просто показва главата на горгоната и неприятелят е вкаменен. Точно
по същия начин ръцете в платната на Атанас Яранов охраняват героите му да
не бъдат пипнати, да не бъдат докоснати, изграждайки броня срещу трагедията,
която непрестанно заплашва, че ще ги връхлети и ще ги обгърне. Затова фигурите
в неговите картини никога не се достигат една друга, допирът им е винаги разделен, винаги изолационистки дори в случаи, когато уж се докосват и прегръщат.
В „Прегръдка“ двете тела например, àко видимо да са съединени, всъщност
са отчетливо откроими едно от друго, ясно са диференцирани; помежду тях
има цяла подлакътница разстояние. Съвсем различно, да не кажа обратно, на
„Целувката“ на Едвард Мунк, където мъжът и жената така са се впили, че чак са
се втекли един в друга, неотделими и почти неразличими. Да не споменавам още
по-прочутата „Целувка“ на Густав Климт, където мъжът тъй е всмукал жената, че
тя е изпаднала в несвястна притома и цялата се е взидала в него. Няма при Атанас
Яранов такова отдаване и сливане: мъжът си е за себе си отделно, жената си е за
себе си отделно и това важи дори и за неговата „Целувка“, където – независимо
от обърканите, стихийни и завъртени в хаосен бяс линии на рисунъка, двамата
влюбени са си изразително инакви, различимо различни. Той е той, тя е тя и
няма сила на света, която да ги съедини. Да ги събере. И при двамата бронята е
налице, хитиновата обвивка ги отстоява в безопасност – трябва да останат един
на друг чужди, за да се почувстват един на друг свои. Отчуждени помежду си,
отдалечени са, но именно в това отчуждение, в това тяхно отдалечаване е взаимната двойно подпечатана с прегръдка гаранция за безопасността на двамата:
трилобитството в платната на Атанас Яранов не е заради битка, а е залог; залог
за осигурена цялост. Имаш щит – неприкосновен си и цял, нямаш щит – спукана
ти е работата…
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Общуване-разчекване
Спукана или, по-точно, разчекната. Мъж е захванал агне с изстъплена сила за
предните крака, натиска го силно, а то е отворило уста, блее в отчаяние. Лицето
на мъжа е безизразно, никаква емоция, той просто си върши работата. А работата
му е да разчлени агнето, да го разкъса на съставните му части. То е отметнало
глава, шията му е оголена, а хитиновата му обвивка е накърнена – точно под
гръкляна му се вижда дупка – оттам ще излезе душата му, оттам ще изтече
животът му. Няма за него шанс, няма за него отърване, смъртта го спохожда без
жалост. Само опашката му е някак действена, пори повърхността така, както в
картината „Оброк“ я порят краката на мъжа, стиснал бичия череп; все едно и то,
агнето, като жертвено животно, служи за мъртва лампа на разпорващия го човек.
Две успоредни действия на разпорване, две успоредни действия на разделяне:
земята се отмята на две страни от разсичащите я агнешка опашка и мъжки крак,
мъжките ръце пък са на път да разсекат агнето, да го покосят и разкостят. Любопитно е, че и тук двете фигури оформят почти затворено пространство, макар този
път то да е повече елипса, отколкото сфера. Иска да ни рече този похват, че палач
и жертва са неразделими, че не могат без да са заедно. Няма жертва без палач, но
и няма палач без жертва: това е неизтощимата историческа зависимост, валидна
по всяко време и за всяко място. Ако си жертва, ако се чувстваш като жертва, значи
предполагаш палач, че дори и повече – извикваш палача към живот, създаваш си
го. Пък ако такъв няма, измисляш си го. Твърде разпространената днес стратегия
за сдобиване и конструиране на социално-политическа легитимност: колкото
повече си жертва, толкова повече другият (ти) е палач. Живеем в свят, който
желае да е безсилен и накърним; свят, в който ако си малтретиран, значи си прав.
Не се изгражда истината със силогизми, а със синини по тялото. Колкото си попердашен, толкова си по-правдив; за другия остава единствената компетенция
– тази на главореза, тиранина, мъчителя и убиеца. Светът е станал обиталище на
хленчещи ревльовци, той вече не тачи таланта да го надмогваш, нито пък таланта
себе си да надмогваш, съвсем обратно – трябва да си смачкан, за да си адекватен
на скимтящия свят. Писателят Мишел Уелбек затуй е толкова успешен, защото е
настанало времето на жертвите, а си е отишло времето на саможертвите… Цивря,
следователно побеждавам.
Тази е разликата между днес и агнето на Атанас Яранов – то е колкото жертва,
толкова и саможертва. Не иде реч само за това, че е одрано, иде реч и за цветовете,
еднакви са за него и за човека. Пламтящи цветове: жълто, червено, оранжево. Ако
се върнем към теорията на Кандински, ще установим нещо твърде интересно:
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жълтото, казва той, е най-топлият цвят, приближава се към човека, излъчва към
него за разлика от синия, който се отдалечава. Според руския художник двата цвята
са изцяло противоположни, открива той във взаимоотношението им хоризонтална
раздалечителност, съответна, прочее, на вертикалната раздалечителност между
бялото и черното:
Ако се нарисуват два еднакви кръга и единият от тях се
оцвети в жълт, а другият в син цвят, то при непродължително
съсредоточаване в тези два кръга може да се забележи, че жълтият
кръг излъчва, сдобива се с движение от центъра и почти видимо се
приближава към човека. Докато синият придобива концентрично
движение (подобно на охлюв, свиращ се в своята черупка) и се
отдалечава от човека. Първият кръг като че ли пронизва окото,
докато в същото време във втория окото като че ли потъва.
Жълтото е центробежно и това е една изключително любопитна наличност
конкретно за тая картина на Атанас Яранов: елипсата, образувана от човека и
агнето, се оказва една пламтяща елипса, която (се) излъчва навън, приобщава
зрителя, превръща го – без изобщо да го пита, пък хич не ѝ пука за неговото
мнение, в част от картината, в неотменим неин елемент. Така жертвата и палачът,
саможертвата и получателят ѝ, цялата жертвоприносителна конфигурация се
изпълват докрай, за да добият завършеност и цялостност, с още едно действащо
лице, а именно зрителят. Триъгълникът на Кандински е изпълнен, уж затворената
в пълнота, в непробиваема изолационистка херметичност елиптична броня е
разтурена, разцепена, разкована: художникът Атанас Яранов ни въвлича, не ни
зарязва равнодушни, не ни зарязва бездействени и пасивни, а ни принуждава
да се включим активно в кървавия ритуал, в смъртния обред. Така от свидетели
се трансформираме в участници, в съучастници дори на смъртоносното
жертвоприношение: затова този джелатин е със сякаш безизразна физиономия
– изражение, мимиката, цялата двигателна активност на лицево-черепната
мускулатура той е предоставил на нас. Мъжът е безизразен, обаче ние, зрителите,
сме изразителни и тази наша изразителност ни прави докрай съпричастни към
действието в една картина, чиято крайна цел е смъртта. Смъртта, която е алфата
и омегата на рисуването на Атанас Яранов. В този смисъл агнето го разчеква
не подобният на трилобит безстрастен мъж, агнето го разчекваме и ние, които
съзерцаваме картината уж отстрани, а всъщност отвътре. Тя ни е погълнала, ние
сме погълнати: точно тази ситуация е рестартът на Голямото измиране, точно тази
ситуация е оня решаващ момент, повратната точка (Малкълм Глодуел), благода-
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рение на която от центростремителност към смърт можем да се пренасочим от
центробежност към живот. Защото това е поуката на Атанас Яранов: за да живеем,
трябва да избягаме. Без значение къде, без значение от какво, просто трябва да
избягаме. Не да се вписваме във вековечния кръговрат на принасяне на живот
за смърт, просто да избягаме. Може би на Антарктида, между другото, като онзи
предтеча, снасящият яйца Kombuisia antarctica, може и другаде, но просто да избягаме. Защото останем ли, ние не само се обръщаме в жертви на Голямото измиране, ние (о)ставаме просто (в) това Голямо измиране. Негова алфа и негова
омега. Трилобити, осъдени на смърт, която никоя броня няма да спаси.
Земята е място на катастрофи. Човекът е една от тези катастрофи…

ω
Най-ниските, най-равните земни участъци, даже
когато ги разкопаваме на голяма дълбочина, ни разкриват
хоризонтални слоеве с повече или по-малко различен състав,
съдържащи почти всички безчислени творения на морето.
Такива слоеве, подобни на продуктите на морето образуват
и хълмове със значителна височина. Понякога раковините
са така многочислени, че образуват цялата почвена маса;
те се изкачват на височина, превишаваща нивото на всички
морета, на височина, на която никое море не може да
бъде издигнато от сега действащите сили; те не само са
заключени в подвижните пясъци, но често най-твърдите
образци са инкрустирани във (обхващат) и пронизват всички
посоки. Всички части на света, и двете полукълба, всички
континенти и значителни острови представят същото
явление. Днес вече не е време, когато невежеството би
могло да утвърждава, че тези остатъци от организирани
тела са просто игра на природата, продукт на заченатите в
сърцето на земята творчески сили; усилията, възобновявани
от някои метафизици по всяка вероятност няма да върнат
доверието към тези стари възгледи. Щателното сравнение
на формите на тези остатъци, тъканта им, често дори и
химическият състав не установяват и най-малко различие
между изкопаемите раковини и тези, които днес живеят в
морето. Тяхната съхраненост е не по-малко съвършена; в
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повечето случаи е незабележимо нито тяхното разрушение,
нито пораженията им, нищо, което би било разкривало
бурно пренасяне; и най-малките измежду тях са съхранили и
най-нежните си части, нежните гребени, тънките острия.
И така, те не само са живели в морето, те са отложени от
морето; морето ги е оставило там, където ги откриваме;
това море се е намирало по тези места, то се е намирало тук
достатъчно дълго и в достатъчно спокойно състояние, за да
образува такива правилни, мощни, обширни и понякога такива
твърди отлагания, запълнени с остатъци от водни животни.
Значи, морският басейн е изпитал в крайна сметка поне едно
изменение или в своето протежение, или в своето положение.
Жан (Жорж) Леополд Никола Фредерик Кювие,
За превратите на повърхността на земното кълбо

Във всеки един човек днес, тук и сега, живее едно Голямо измиране. Атанас
Яранов просто е нарисувал катаклизма, безпощадно ни е нарисувал.
Restart?…
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Outdoor photographs taken indoors.
Фотографът и неговият критик

Пламен
Шуликов

Високата тактилна ценност (Б. Беренсън) на фотографския образ
е една от най-съществените причини да мислим фотографията като
несломим алетичен аргумент към обективността на изобразеното.
Другата част от възможните причини за това най-вероятно
предоставят фотографските теории (от У. Х. Ф. Талбът, през Ч. С.
Пърс, А. Бертийон и Х. Грос, та чак до Р. Барт, С. Зонтаг и Р. Краус) за
отпечатъка, контакта, следата, индекса, уликата, основани върху незаобиколимостта на оптическата връзка между обект и образ.
Същевременно обаче самото „раждане” на фотографията, в случай
че схващаме като „акт за раждане” именно първото й патентно
свидетелство, съдържа в собствените си акушерски, майевтически
хроники също толкова безспорни свидетелства, че манипулативният
потенциал е, така да се каже, родилен белег на фотографията. Че тази
генетична обремененост е разпознаваемо „калумниаторско” клеймо
на новата медия свидетелствува не кой да е, а именно официално
непризнатият през 1839 г. изобретател на директния позитивен
печат Иполит Баяр. Той „свидетелствува” обаче не чрез покаяние или
разтърсваща изповед, а още по-непосредствено, съвсем практически
– чрез първата във фотографската история предумишлена
манипулация, направена впрочем от него съвсем не злонамерено,
а колкото да овеществи игровото й предназначение на сардоничноиронически, дори саркастичен акт към френското правителство,
удостоило с авторски патент единствено дългогодишния приятел и
съмишленик на Баяр - Луи Дагер. Тази известна фотомистификация,
направена далеч преди илюзионисткият инструментариум на
фотошоп да бъде предоставен за всенародна ширпотреба, и до
днес като че ли е склонна скептично да се изстъпва пред теориите за
контакта толкова пъти, колкото пъти под тяхно внушение застинем в
не твърде оправдан респект пред понятието фотореализъм. Наречена
от И. Баяр „Автопортрет като удавник” (Self Portrait as a Drowned Man),
тя освен всичко, за което стана дума, предявява и нескрити претенции
да стои в самото начало на историята на фотографския автопортрет,
дори, ако това ще прозвучи по-интригуващо, на някак самоналожилия се автоидентификационен ритуал, който днес захласнато практикуваме и наричаме селфи. В полза на манипулативния характер
на „автопортрета като удавник” се изказват дори трудно доказуеми
предположения, че кадърът е получен посредством няколко или
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поне две експонации, наложени една на друга върху светлочувствителната емулсия. Посъществен аргумент обаче е писменото свидетелство за намеренията на Баяр, което самият
той е оставил върху обратната страна на мистификационния си автопортрет: „Трупът, който
виждате тук, е на мосю Баяр, изобретател на процеса, току-що демонстриран пред вас.
Доколкото ми е известно, този неуморим експериментатор е усъвършенствувал своето
откритие около три години… Всички
онези, които са виждали неговите
снимки, са се възхищавали от тях, както
и вие впрочем в този момент, въпреки
че според него самите те все още не
са съвършени. Това му донесе слава,
но нито стотинка. Правителството,
проявило щедрост единствено към
мосю Дагер, казва, че не може да
направи нищо за мосю Баяр, и клетият
нещастник се удави от отчаяние. О-о,
човешки капризи! За известно време
художници, учени и преса проявяваха
интерес към него, но сега той от
няколко дни е в моргата, без да бъде
разпознат от когото и да било. Дами и
господа, нека подскажем и опасността
обонянието ви да пострада, тъй като,
както и сами бихте забелязали, лицето
и ръцете на господина вече започват
u Иполит Баяр:
да
се разпадат.”1
Автопортрет като удавник (1840 г.)
Че мистификационното, така да се каже, майевтическо упражнение на обидения
Баяр и до днес провокира съмнения към илюзията за фотореализма като своего рода
злорада орисническа прокоба, свидетелствува и цялата история на фотографията от
нейния младенчески XIX век. В настоящия текст сме избрали да представим само
един интригуващ епизод от тази епоха на начално адаптивно споразумение между
консервативния рецептивен стереотип на тогавашната публика и агресивния напор на
новата медия.
С озадачаващо противоречивата формулировка „Outdoor photographs taken indoors” Едуард Л. Уилсън – издател и редактор на месечното списание „The Philadelphia
Photographer” – озаглавява своя статия от 1866 г., посветена на монреалския фотограф
Уилям Нотман2. Дори само от фотографията, с която канадският автор е представен
там,
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u William Notman. Caribou Hunting. The Chance Shot, 1866 (McCord Museum)
става
достатъчно
ясно,
че
парадоксализмът на формулировката
(букв., снимки на открито, направени
на закрито) е провокиран от очевидно удивителното за средата на
XIX век прозрение, че степента на
визуална
достоверност
подлежи
на управление чрез фотографски
инструментариум, че илюзията за
визуален реализъм вече може да
бъде надеждно контролирана, а, най-накрая, в конкретния случай - че изображения,
заснети „вътре”, т.е. в студийни условия, могат да бъдат съвсем успешно възприемани
като „външни”, т.е. пленерни. Дори нещо повече – илюзията за достоверност, създадена
от сценичната постановка, e толкова мощна според легитимния рецептивен стереотип на
зрителя от средата на по-миналия век, че твърде статичното от позицията на днешните ни
възприемателски критерии изображение на Нотман тогава май наистина, по думите на
С. Парсън, е „помпало” у публиката траперски „адреналин”3. Тази късна интерпретация
от 2014 г. трябва да е доста основателна, поне ако съдим по апологетичния патос на
съвременника на Нотман - Е. Уилсън (1866 г.): „…никога не сме виждали нищо, което
по-успешно и истинно да уподобява природата, без самото то да е истинска природа.”4
Като че по подобие на У. Х. Ф. Талбът, предсказал още в „Моливът на природата” (1844
г.) светлото бъдеще на дагеротипния метод само пет години след като той е патентован,
Уилсън дори увенчава на два пъти възхищението си от миметичните достойства на
Нотмановите фотографии с обсесивно възклицание, иначе характерно предимно за найгорестните облажавания в агиографския жанров канон: „О-о, какво бъдеще има пред
фотографията!”5.
Разбира се, доколкото законът за съхранение на енергията е валиден дори за
състоянието на профетическа самозабрава, от време на време у Е. Уилсън то отстъпва в
иначе не дългия му текст място и на рационалното мислене. По време на тези своеобразни
емотивни почивки вдъхновеният автор на похвалното слово като че ли се сеща за дълга си
към прагматизма на американската публика и прави опит да даде техническо обяснение
на успешния Нотманов, така да се каже, фотоилюзионизъм. На първо място Уилсън сочи
цял комплекс от умения, съставящи миметическата култура на фотографа: „Много просто
е да се вземат няколко фигури, да се подредят в определени позиции, да бъдат снабдени
с някакви аксесоари, след което да бъдат фотографирани и да им бъде дадено название;
но не такъв е бил планът на г-н Нотман, точно обратно. Да се направят тези картини с дър-
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вета, скали, сняг, палатки, въздух, светлина, огън, мъже, фонове, [елени – П. Ш.] карибу!
означава те да бъдат дадени и подредени така, че да съответствуват на изобразителния
сюжет. Търпение, художествен вкус, знание за природата и, преди всичко, изследване и
ум са били необходими, за бъде постигнато повече, отколкото само добра манипулация
(курс. – П. Ш.).”6
Макар и противопоставена на елементарния манипулативен ефект, чиято
езотерична същност Уилсън така и не изяснява, постигнатата от Нотман илюзия за
достоверност очевидно е мислена от критика в неразчленимо „съдружие” с конкретните
технически умения на автора – с онова, което е предмет на неговата лична мануална
грамотност. Прокарано някак между редовете, внушението, че илюзията за реалност е
технически постижима, дава повод на Уилсън да поведе инженерен разговор върху
техническото обезпечение на „фотоилюзионизма”. Това е всъщност втората, далеч поважната част от предприетия опит да бъде намерено обяснение на „фотоилюзионисткия”
успех. Вероятно вдъхновен от амбицията си да съдействува за популяризирането и ръста
на фотографията чрез своето специализирано списание, Уилсън прилага коректна скица на
студиото, в което откънтява „щастливият изстрел” на Нотман. Параметрите на студиото са
описани с впечатляващо маниакална прецизност, характерна предимно за разузнавателни
архитектурни планове. Научаваме, че ширината на помещението, предназначено за „илюзионистка” употреба, е 18 фута и 6 инча (6,09 м), дължината му – 34 фута и 6 инча (11,37 м),
височината – 16 фута и 6 инча (5,43 м), ширината на прозорците, осигуряващи горно осветление (toplight, терминологично възприето е
немското наименование - oberlicht) – 9 фута
и 6 инча (3,12 м) и пр. Без да е ясно дали
нарушаването на тези размери с някой и
друг инч няма фатално да ощети илюзията
за достоверност на изображението, Уилсън
описва и пейзажните „фонове” (backgrounds), които, нанесени върху архитектурната скица, днес биха представлявали наймного убедително подобие на евтин фототапет в стил бидермайер.
Че оттук насетне инженерингът на
фотоилюзионизма предстои да се превърне
в централна тема на списанието, както и
изобщо на все по-интензивните дебати
върху фотографията, се разбира още от
следващия му брой, редакционната статия в
който е посветена на друг проект за студио,
наречено „стъклен дом” и също толкова
прецизно описано.
Скица на студиото на У. Нотман.7
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Този текст9, посветен вече
изцяло на управлението на
светлината,
аксиоматично
постулира вредата от прякото слънчево осветление10,
като Уилсън се позовава на
откровено търговски аргумент.
Той твърди, че заради твърде
резкия яркостен контраст
между светлите и тъмни части
на лицето при пряко слънчево
осветление портретуваните се
8
самовъзприемат като доста
u The Glass-House.
по-възрастни, отколкото са
всъщност, и, разбира се, недоволствуват11 от безпощадния оптически реализъм, наречен покъсно от В. Бенямин направо „графичен садизъм”. Не става ясно дали Уилсън залага на истината за автентичния облик на моделите или пък на търговския стремеж те да бъдат манипулативно подмладявани, но по-нататък той се съсредоточава върху мекото рисуващо осветление, постижимо преди всичко чрез нарочна северо-западна ориентация на стъклените стени,
Оптимална ориентация на студиото според посоките на компаса12 u
както и чрез монтирани върху стенните прозорци щори, а под капандурите - покривни жалузи, управляеми посредством сложни системи от
полиспасти.
По-нататъшното течение на изключително
любопитното за историята на фотографията месечно списание докъм края на 80-те добавя към
тези способи за управление на визуалния ефект
безчислено количество дискутирани теми - изкуствено осветление чрез магнезиеви импулсни лампи, стеги за дискретно обездвижване на
моделите, щанци за изрязване на фотохартията
в модните тогава овални конфигурации, химически рецепти за разтвори, лещи, способи за управление на перспективата, стереографски изображения и стереоскопи за илюзорно възсъздаване
на оптическа пространственост у така или иначе
двуизмерните изображения, както и още много
други въпроси, чието пълно изреждане би се оказало трудно постижимо дори при най-решителен
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стремеж да бъдат представени в техния действителен размах крилете на всеобщото фотографско вдъхновение през този ранен етап от историята на новото изкуство.
В тематичната „видрица” обаче, макар и някак свенливо, предимно между редовете, успява да се открои грижата за постановъчната обезпеченост на фотографското студио със сценичен гардероб и прочее реквизит за мизансцена. Разбираемо „пренесен” именно от художници, спонтанно преквалифицирали се след 1839 г. във фотографи (какъвто, впрочем, е и самият
Л. Дагер), моделът на художническото ателие, модифицирано в авангардно фотостудио, някак
неусетно, даже контрабандно, пренася в светогледния арсенал на фотографа и пикторалистката ценностна норма, култивирана чрез дълголетната традиция на живописта. Тук, разбира
се, все още не става дума за онзи същински, стилово самостоен фотопикторализъм на границата между вековете, когато масово неудържимата фотографска носталгия по своеобразната
фактура на мазките в традиционната живопис се опитва да ги уподоби чрез меко рисуваща
оптика или пък чрез обработка на позитива с бихромати, както това прави А. Щиглиц. Става
дума за ранна индикация на тези все още предстоящи стилови процеси, които малко след
средата на XIX век се разпознават все още предимно като механистично-напрегната постановъчна грижа в служба на изобразителната достоверност или… не съвсем.
Поне както личи от конкретния етюд, посветен на Нотмановия „щастлив изстрел” („The
Chance Shot”), колебание се излъчва дори от двойното поданство на думата shot. Прислонена
еднакво комфортно, от една страна, в армейско-егерско-полицейския речник, и, от друга - във
фотографския, тя някак подсказва вечно плъзгавата готовност на фотографията тенденциозно
да преосмисля света, но… под надеждното прикритие на своя графичен садизъм, храбро отстояващ реалистичното й алиби. Амфиболическото заглавие на Нотман така и не успява да ни
увери докрай чий щастлив изстрел той е имал предвид всъщност – на ловеца или на фотографа. Макар визуално да са твърде недвусмислено представени, дори пушката и бутафорният
ловен трофей като че ли не успяват окончателно да аргументират пленерния статут на фотоизображението. Поне у днешния зрител със сигурност остава известно съмнение дали вътре
може да бъде достоверно отъждествено с навън.
1 Цит. по: Sarah Kennel. Bayard, Hippolyte (1801-1887). French photographer, In: Encyclopedia of Nineteenth-Cenury Photography, V.
1, Ed. John Hannavy, New York – London, Routledge, 2008, p. 123-124. Доколкото ни е известно, това особено важно за фотографската
история писмо на Иполит Баяр до френското правителство се представя публично на български за пръв път.
2 Повече за Нотман може да се види в един от цялостните му му портрети: Parson, Sarah. William Notman: Lief and Work, 2014, Art
Canada Institute.
3 Parson, S., Op. cit., p. 16
4 Wilson, E. L. Outdoor photographs taken indoors. In: The Philadelphia Photographer, Benerman and Wilson Publishers, may, 1866, vol.
III, №29, p. 131
5 Wilson, E. L., Op. cit., p. 131
6 Wilson, E. L., Op. cit., p. 131
7 Wilson, E. L., Op. cit., p. 130
8 Wilson, E. L. The Glass-House, In: The Philadelphia Photographer, Benerman and Wilson Publishers, may, 1866, vol. III, №30, p. 162
9 Wilson, E. L. The Glass-House, In: The Philadelphia Photographer, Benerman and Wilson Publishers, may, 1866, vol. III, №30, pр. 161-164
10 И други редакторски текстове на Е. Уилсън са посветени на същата тема, например: Wilson, E. L. More about Skylights, In: The
Philadelphia Photographer, Benerman and Wilson Publishers, july, 1866, vol. III, №31, pp. 207-210; Further Remarks on Lights and Lighting,
pр.229-232 и мн. др.
11 Wilson, E. L. The Glass-House, In: The Philadelphia Photographer, Benerman and Wilson Publishers, may, 1866, vol. III, №30, p. 163
12 Wilson, E. L. More about Skylights, In: The Philadelphia Photographer, Benerman and Wilson Publishers, july, 1866, vol. III, №31, p. 208
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кОГАТО МъРТВИТЕ СА ПО-МлАДИ ОТ жИВИТЕ*

ВлАДИМИР
шуМЕлОВ

Когато говорим
за българска рецепция на новата френска
вълна разказвачи, непременно трябва да
споменем имена като
Филип Джиан (1949),
Мишел Уелбек (1956),
Марк Леви (1961), Гийом Мюсо (1974), женски пера като тези на
Катрин Панкол (1954),
Татяна дьо Роне (1961),
Амели Нотомб (1966),
Анна Гавалда (1970),
но и имена като Бернар
Вербер (1961), ЕрикЕманюел Шмит (1960) и
под., които разширяват
пейзажа на френския
наратив.
Фредерик Бегбеде е от същата по-млада генерация
френски писатели (роден е през 1965 г.). На български освен
прочутият „9.99 лв./6.66 евро“, филмиран от Ян Кунен през
2007 г. с Жан Дюжарден в главната роля, излизат още „Почивка в кома“, „Windows on the World“/„Прозорци към света“
(награди „Ентералие“, „Индипендънт Форин Фикшън Прайз“),
„Помощ, простете“, „Любовта трае три години“, „Разкази под
екстази“, „Мемоари на един откачен младеж“ (първият му роман, 1990), „Първа равносметка след Апокалипсиса“, „Един
френски роман“ (награда „Рьонодо“)... Голяма, скандална, екстремна, интелектуална писателска откачалка, която посети и
България през 2010 г.**
Какво ли няма да чуеш за Фредерик Бегбеде, какво ли
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няма да прочетеш за него (в началото на 2008-а беше задържан от полицията
доста пиян и надрусан с кокаин, който смъркал от предния капак на колата си).
Все пак едни от последните думи би трябвало да имат неговите български преводачи – Красимир Петров, Росица Ташева, Георги Ангелов, Иво Христов… Но последните все пак са наши – на неговите читатели.
А последната му книга засега е „Уна & Селинджър“ (2014, 2015 на бълг.)
в превод на Георги Ангелов, редактор Росица Ташева, и естествено, дело на „Colibri“. За да посегнеш към Бегбеде, е нужно да си чел поне една негова книга. Аз
бях чел. И ако те увлече, не е нужно да му търсиш мъдростите в Укицитат, те
са навсякъде из книгите му. Познавам този вид писатели и ги обичам, защото
дори да имитират „лекото“/„небрежно“ писане, знам, че това се постига трудно (вж. Чандлър, но и голяма част на следвоенната американска литература, от
която пряко се влияе поколението на Бегбеде, преминало косвено и буквално
през Америка). А и главните герои на тази книга са не редови (масови) хора: Уна
О’Нийл (дъщеря на драматурга-нобелист Юджин О’Нийл, любима на Дж. Д. Селинджър, впоследствие последна съпруга на Ч. Чаплин) и самият Джеръм Дейвид Селинджър, като изключим Бегбеде в ролята на разследващ автор, който си
вре писателската гага навсякъде (и тук той е автобиографичен и егоцентричен
всезнайко, но повече приглушен, вслушан в гласовете и съдбите на по-известните си колеги и личности, пред които се възхищава). А и как другояче, тук са
още Юджийн О’Нийл, Чарли Чаплин, Труман Капоти, Скот Фицджералд, Ърнест
Хемингуей, Орсън Уелс… Бегбеде не измисля топлата вода в жанра и още в уводните си думи „Това не е фикция“ настоява върху етикета non-fiction novel, въведен от Труман Капоти, но с „френската“ „поправка“ „факция“ (която крие повече
значения в родния му френски език). Том Улф, един от апологетите на този жанр
(но и Н. Мейлър, Джоан Дидиън и мн. др.), казва: „Живеем във век, в който въображението на романиста е безпомощно пред историите, които той ще прочете
във вестника на следващата сутрин“. Че се е ровил достатъчно във връзките между Селинджър и Уна О’Нийл, личи от самия текст на романа на Бегбеде, от благодарностите в края, от това между редовете (където вероятно можем да открием
книги като „биографията“ на Чаплин, „Уна – живот в сенките“ на Джейн Скоуел
и доста други документалистики, включително много писма, фикционални или
истински). И все пак как да напишеш нещо интересно за любимия си писател
Селинджър – този велик отшелник, когато пишеш „факшън“, какъв да бъде подстъпът към овладяването на крепостта? Ами чрез Уна О’Нийл, естествено.
Това е роман за любовта между Уна и Джери. Любов, която не устоява
във времето. Уна отива при Чарли, а Джери…, но за това после. Чарли отнема Уна

170

MOPE

от Джери, така както и други са го правили и ще го правят (сюрреалистът Салвадор Дали „открадва“ през 1929 г. от колегата си сюрреалист Пол Елюар жена му –
рускинята Гала, в испанския Каркадес); разбира се аналогията е неточна – Дали е
по-млад от Гала с 11 години, а Чарли е по-възрастен от Уна с 36. Но това е и роман
за Втората световна война, покъртителен военен разказ, който също заслужава
няколко реда. И за доста други неща…
В първото интро на книгата Бегбеде ни запокитва в не толкова далечната
1980-а и една луксозна жена, която заравя в нюйоркски парк счупен пепелник.
След това дългата лимузина я отнася към Пето авеню. Това е Уна (името, разбираемо, не се споменава). Второто интро „Джери“ се занимава с това, как се е
пръкнал „факшънът“; с проблемите на Бегбеде в първото десетилетие на новия
век (биологически и психологически, ментални), т.е. със задаването на една задача (тема), привидно без отговор. Следват дванайсет глави, в които Бегбеде се
опитва да спипа времето на героя (и героя във времето) с променлив успех. Глави, които ни лашкат напред-назад в годините от 1940-а до днес, разказвайки за
една любов, за едно егоистично американско общество и ужасите на последната
Световна война. Във финалната гл. XII „Ойстър Бар“, пролетта на 1980 година“
авторът затваря цикъла: „Чарли Чаплин умира сутринта на Коледа през 1977 г.
в замъка „Бан“… Уна не съумява да живее без Чаплин“... Бегбеде никога не ни
оставя на мира, като едно куче, захапало кокала: измисля среща между двамата
след години, гради въображаеми диалози, които звучат автентично, за да завърши с „погребението“ на онзи стар, счупен пепелник от нюйоркския „Сторк Клъб“
от Уна (с който започва разказът на тяхното запознанство – тогава тя на петнайсет
години, а той – на двайсет и три, в нюйоркския „Сторк Клъб“). И Бегбеде не би бил
Бегбеде, ако не добави съвсем „личния“ „Хелветско-пиринейски епилог“. Швейцария (където са се оттеглили в края на живота си ред световни звезди, „данъчни изгнаници“), смърт, погребения, меланхолия, тъга – такъв би бил очакваният
финал на подобна книга. Авторът е там, в Швейцария, години след като и Уна Чаплин вече е погребана в Корсие сюр Веве (умира на 66 години, през 1991-а, двайсет години преди Джери Селинджър). Там, в Женева (да вметнем към „хелветския“ епилог: хелветите са били келтско племе, населявало някога Швейцарското
плато), се запознава с красивата Лара Мишели, но по-късно, малко преди да й
предложи брак, я отвежда в езерото Медиано, Арагон, испанските Пиренеи (тук
е същинският „пиренейски“ епилог). Всъщност Медиано е името на село, залято
от водата на реката Синка през 1973 г. (и в България, и навсякъде по света има
подобни заляти селища). Двамата плуват над селището като над някаква „миниатюрна Атлантида“, като над „зеленикав, непроницаем и мъгляв спомен“. Цикълът
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е затворен, хепиенд за разказвача-герой, който чрез аналогията в любовните отношения прави рекапитулация и обобщава версията си за щастието чрез думите
на своя любимец Селинджър: „Щастието е твърдо тяло, докато радостта е течна“
(в „Синият период на Домие-Смит“).
И все пак това е и един великолепен роман за Втората световна касапница (може би не колкото „Голите и мъртвите“ на Мейлър, но интересен и провокиращ по свой начин антивоенен роман). Нека не забравяме, че тя витае покрай
всичко друго във всички глави на книгата – от първата „Manhattan romance“, та
до края, – като усещане, предчувствие, пречупване на съдбите, фактология и
първолична баталистика. Още през 1940 г., когато се влюбва в Уна, „Джери бе
влязъл във война много преди страната си.“ (с. 95). САЩ се включват във войната
след японското нападение над Пърл Харбър на 7.12.1941 г. (с. 113, 114) и тогава,
разбираемо, вече поотхвърленият от Уна Джери решава да воюва. Уна отива на
запад (в Ел Ей, за да изпълни личните си амбиции и творчески проекти), а Джери
на изток (на кръстоносен поход срещу Хитлер и за да се докаже пред любимата).
Следват писма от двамата (но всъщност предимно от Джери, които ще стават все
по-монологични и безответни). На основата на контраста (чрез препратки и реминисценции) писателят съпоставя живота в т.нар. американско светско лъскаво
общество по време на войната и картините от самата война. Главните му герои
естествено търпят развитие: Уна среща Чаплин и това предопределя по-нататъшния й живот, а Джери воюва (но и пише, праща на периодиката разкази). Найдългите три глави са посветени директно на войната: „Най-дългата година (юни
1944 – април 1945)“ (десантът в Нормандия на 6 юни 1944 г., в който участва и
Джери), „Хотел „Риц“, 26 август 1944 г. (срещата между Хемингуей и Селинджър),
но също и „Посттравматичният синдром на бойците“. Боецът трудно преживява
този синдром (подобен на виетнамския, афганистанския и под. по-натам) (вече
е издал „Спасителят в ръжта“, 1951 г.): „Демобилизиран и разбит, фрустриран
и безработен, победен и съсипан, Джери избягва, за да не стане диктатор“ (с.
247). През първата половина на 50-те вече „обратът“ е настъпил повсеместно:
Юджийн О’Нийл умира в края на 53-а, малко след последната си среща със Селинджър, семейство Чаплин напуска Щатите по време на „лова на вещици“, края
на 52-ра, и подобно на много други богаташи се установява в Швейцария. Джери
е вече „отшелник“ в Корниш.
Трудно е да откриеш центъра в този роман. Както е трудно да категоризираш героите му, действията им. Бегбеде действително не е силен сюжетист, но
е отличен архитект на текста, който така сглобява пъзела от картини, че общата
визия накрая те шокира. Изглежда наистина му липсва въображение, но зато-
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ва е техниката факшън, заради която Капоти и Мейлър могат да му завидят (ако
бяха живи). Както и преди, и тук разказва, като че доказва теорема („любовта
трае три години“). И тази, и останалите му книги се четат есенциално, и това се
постига трудно и отнема време („Любовта трае три години“, например, е писана
е между 1994 и 1997 г. във Верние-Форментера, както личи от финала, а „Уна &
Селинджър“ – в Гетари, По и Женева, 2010–2014 г.), въпреки че имитира „лекото/
лесното“ писане (джаста-праста).
Мисля, все пак, че основната линия в романа – любовта между Джери и
Уна, както и бекграундът (войната, но и всичко останало, вместено между 40-те
години на XX век до днес от Западното крайбрежие на САЩ през Ню Йорк до Париж и Швейцария), имитира вече признати образци в жанра (ще спомена само
Хемингуей, защото той присъства осезаемо тук). В главата, където Селинджър се
среща с Хемингуей, двамата се черпят в „Риц“ на бара (който по-късно ще носи
името на Папа) и разговарят за литература, за война и жени. „Знаете ли – казва
Джери, – последните два месеца често мисля за книгите ви. Казали сте всичко за
войната. Обожавам „Сбогом на оръжията“, защото сте съумели да напишете любовен роман, който същевременно е и военен. Смесването на двете е страхотно.“
(въпреки че мотото на Бегбеде към главата е от романа на Хемингуей „За кого бие
камбаната“, 1940).
Четири години след смъртта на Селинджър обаче книгата на Фр. Бегбеде
(девети по ред негов роман) не е единствената, която засяга името му. Отвъд
Океана Джоана Смит Рейкоф издава втория си роман под заглавието „My Salinger
Year“ (Alfred A. Knopf Inc.). И за разлика от Бегбеде, който така и не успява да се
срещне със своя идол, американската авторка е контактувала с него като агент
в литературна агенция. Французинът нищи младостта му, американката се концентрира в неговите последни години. Бегбеде избира да разкаже за него през
увлечението му по Уна О’Нийл, „която повлиява на личността и на творчеството
му. Всички в живота си имаме любовна история, която се е провалила и за която
не спираме да мислим. За тяхната история няма нито една книга.“ Джоана Смит
Рейкоф също като Бегбеде е чела всичко от и за Селинджър, но тя избира да го защитава: „най-вече от обвиненията в педофилия. Имах чувството, че много хора го
нападат заради това, че е честен […] В агенцията той винаги бе възпитан и мил. Не
го усещах да е сваляч. По онова време той бе много възрастен мъж, глух, женен за
Колийн“. Разбира се, героинята на Рейкоф тогава е 23-годишна, влюбена в Селинджър, а да влезеш под кожата на своя герой (alter ego) е доста трудно; после „пътищата ни не се разделиха“. Фредерик Бегбеде: „Аз нямах проблем да разказвам
за себе си, но трудното бе да се поставя на мястото на героите ми. Страшничко и
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екзалтиращо е да си в кожата на Селинджър, Хемингуей или Труман Капоти. Това
е стар метод, който се нарича роман. Трудността се състои и в това да знаеш как
да балансираш описанията и диалога“. И двамата са единодушно възхитени от
„Спасителят в ръжта“: за Джоана Рейкоф това е „съвършена книга“, за Фредерик
Бегбеде: „Тази книга е революционна, също както и „По пътя“ на Керуак. „Спасителят в ръжта“ е променила света“ (книгата попада задължително на престижно
място и сред неговите „100 любими книги“ в личната му класация в „Първа равносметка след апокалипсиса“).
И ако трябва да завършим някак, нека се завърнем към най-новата френска литература през вкусовете на Бегбеде: той обича не само Селинджър, негова любимка е и Анна Гавалда, може заради динамиката на наратива, избора на
теми. Кой да ти каже… Бегбеде е непредвидим. Изтъкан от противоречия и парадокси, каквато е цялата му проза, към края на своя роман той си задава безутешния въпрос: „Защо пишем една книга вместо друга?“ Години наред прекарваш
всекидневно с едни хора, които са вече мъртви. „Изглежда мъртвите са по-млади
от живите. С какво право си позволих да си представям тяхната младост? Чак сега
си го обяснявам. Исках да разбера кой от двамата е спечелил – Джери или Чарли?“
Роман за избора. Личният избор на Бегбеде: „Между добродетелността и
светския живот направих същия избор като Уна. Подобно на принцесите от приказките“.
Фредерик Бегбеде. Уна & Селинджър. Пр. от френски Георги Ангелов. Изд. „Colibri“, С., 2015.
* Разширеният вариант на текста вж. на сайта http://grosnipelikani.net, раздел „п-референции“, рубрика „Прочетено вчера, прочетено днес“, 15.06.2016 г.
** На 5 октомври 2016 г. Фр. Бегбеде гостува за втори път в България в рамките на кино-литературния фест „Sinelibri“, зала 1 на НДК, където представи филма си „Идеалът“ (по мотиви
от книгата му „Помощ, простете“) за първи път извън Франция. Там той получи и почетната
статуетка на фестивала, а на 6 октомври в кино „Люмиер“ бе прожектиран филма „99 франка“ по неговия бестселър.
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ПОЛЕМИКА
Подмяната на светогледа на толстоиста Йордан Ковачев
в „Йордан Ковачев представен от Маргарит Жеков”

ЙОРДАН
ЙОРДАНОВ

Най-после през 2015г. излезе литературно изследване върху
поезията и преводите на премълчавания поет, писател, преводач и
общественик Йордан Ковачев (1895-1966) , за което дължим благодарност на автора Маргарит Жеков(„Йордан Ковачев представен
от Маргарит Жеков”, изд.”Просвета”София, 2015г.).Но непонятното
в това литературно изследване е политическата антикомунистическа и богословско-протестантска пропаганда и подмяната на толстоисткия светоглед на Йордан Ковачев.Литературната ерудиция
на автора на студията и критическите статии в сборника е безспорна и блестяща но за съжаление тя е подставена под диктата-волю
или неволю, на една антикомунистическа омраза и протестантска
проповед, които нямат място в литературно изследване, а още
повече в изследване на поезията на втория, след Христо Досев,
най-изявен толстоист в България.Всъщност страхът на автора от
споменаването на името на Лев Толстой и толстоизма е повече от
очеваден и смешен-все едно да говориш за папата, а да мълчиш
за католицизма.Но в България и това е възможно-да премълчиш
светогледа на твоя обект на изследване, а в сборника думата толстоизъм е спомената само веднъж, така както и името на Лев Толстой.Самият автор все пак признава, „че християнската вяра у Йордан Ковачев като личност е силно повлияна от толстоизма, който,
както е известно, набляга повече върху значението на човешкото
естество на Христос и на обитаването на божественото естество на
Спасителя чрез Духа у човека.”Това е грешна теза на автора за толстоизма.Истината е, че толстоизмът приема Христос единствено и
само като човек-един от милионите хора на земята, които всички
са синове на Бога.За толстоистите Бог е непознаваем и неизвестен.
Неговото присъствие в човека е моралния закон и любовта към
всички хора.Не може личността да е повлияна от някаква идея, а в
творчеството на тази личност тази идея да не присъства.Но в България всичко е възможно и така, според автора на литературното
изследване в поезията на Йордан Ковачев няма и дума, чувство
или мисъл породени от толстоистката вяра или по точно от разумното религиозно съзнание на толстоиста-поет Йордан Ковачев.Напротив, всичко в тази поезия е на библейска основа и от библейска
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вяра, но с нашето уточнение, че това важи за светогледа на автора на изследването а
не за предмета на изследването.Колкото до модерната днес европейска антикомунистическата омраза която бушува като ураган в критическия текст, то толстоиста Йордан
Ковачев не би я споделил, въпреки гоненията и концлагерите, защото е ясно, че тези
„комунисти” след 09.09.1944г., не са онези избити идеалисти преди тази дата, чиито
защитник пред съда осъдил и земеделците на Стамболийски и септемврийци, е бил
Йордан Ковачев.
Злият и тъмен свят, за сведение на автора на литературното изследване е такъв и
преди 09.09.1944г., когато Йордан Ковачев е отново преследван от властта и интерниран или призован в армията като военен запас за да бъде контролиран.
Натрапчиво-тенденциозното и непрекъснато сравняване на стиховете на Йордан
Ковачев с библейски мотиви и теми е отблъскващо и невярно.Но автора няма чувство
за мярка и граница дори да замени чисто формално думата „библейско” с „евангелско”, защото лирическия герой е толстоист и приема само евангелските послания на
човека Христос.Дори си позволява да отдели и озаглави цикъл стихотворения на Йордан Ковачев „Библейски напеви (1938-1957).Всъщност от всички отделени стихотворения само едно наистина има библейски мотив –„Псалом 23”.Останалите изразяват
искрени човешки чувства, като най-висшето от тях е усещането, болката и очарованието от присъствието на Бога в човека, който за лирическия герой-толстоист е „тайно
страдание, / от което с ромон тих извира / ручей на свето очарование.”Бог е още и
„любов, която дишам без страх и без тревога.”Толстоизмът на лирическия герой крещи
от поезията на Йордан Ковачев, но авторът на литературното изследване е глух и ням
за него:
Аз искам мир да бъде на земята,
да дойде край на злоби и вражди,
и надживял завинаги войната,
човекът в мир живота да реди.
Изпълнен цял от обич и надежда,
от честен труд човекът да живей,
оръжие да спре да произвежда
и кървав стяг във битки да не вей.
И нито с реч, ни с мисъл, нито с дело
на жив човек да не отвръща с зло
и слънцето на любовта изгрело
да украси разумното чело.
23.04.1952г.
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В това програмно стихотворение присъстват всички понятия на толстоиста- „мир”,
„край на злоби и вражди”, „честен труд”, „оръжие да спре да произвежда”, „на жив човек
да не отвръща с зло”, „разумното чело”.Стихотворението „Рожден ден” говори за призванието на толстоиста, наложено му от „носителя на мъка и страдание”(разбирай в светски
смисъл-Бог) да служи на „слабите си братя” и „за милост и пощада” да вдига глас.В друго
стихотворение се изповядва кога е възможно това:
Не плачете за мене, деца,
Не тъжи, моя дружке любима;
Много вътрешни, нови слънца
Във живота ми странен днес има.
Буря земна разби личността,
Вятър буен отвя суетата
И постигнах аз древна мечтаДа съм нищо в света, на земята!
А как се чувства толстоистът в този свят е предадено в следните стихове:
И тук съм сега, със мечти за мир
Да гледам скръбен кървавия пир;
На моите братя тъмната съдба,
На моите братя дивата борба,
И да очаквам ден да си замина
Далеч от тук-в небесната родина.
Разбира се, това не е така, според автора на литературната студия, който отново с любимата си фраза „библейския мотив”, отнасяща се за „небесната родина” развива невероятни философски и политически мисли и сравнения нямащи нищо общо с толстоисткото възприятие на лирическия герой на Йордан Ковачев.Богословско-протестантски е
обяснено и отъждествяването на лирическия герой с Христос в стихотворението „Аз не
дръзнах да ти подражавам”.Което точно определя толстоисткия светоглед на Йордан Ковачев-всеки човек е син на Бога и може да живее като Христос, за което страда и прощава
на злите.А и при неговата смърт символично „завесата на храма / ще се раздере”, което
означава ,че е толкова скъп на Бога, колкото Христос, защото е вършил добро на земята.
„Библейското” обяснение на автора Маргарит Жеков на това отъждествяване е, че лирическия герой е приел Христос в сърцето си като Бог-„подобно отъждествяване с Христос
се наблюдава и в предсмъртното свидетелство на апостолите.”Напразно се опитва автора на изследването да представи лирическия герой на Йордан Ковачев като библейски
вярващ човек.Лирическия герой на Йордан Ковачев не теоретичен протестантски пастор
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или богослов, а е деен практичен човек, който живее по простите евангелски правила на
Христос, живее и постъпва като Христос, като истински божии син и затова дълбоко страда за изгубения си земен живот, който може да бъде райски ако ги нямаше религиозните
лъжи и насилието в света.Човешкото страдание в стиховете на Йордан Ковачев се родее
с това на Яворов:
В деня на моето рождение,
самотен и далече скрит,
мъжди едва като видение
животът ми разбит.
……………….
В сърдечна жажда, в духовен глад
животът пъпли във този ад;
Дори зората взора не храни,
блестят с росата сълзи набрани.
Минава глухо робския ден,
сърцето сухо вехне във плен,
…………………
Теб човек те буди, мен тръбата сепва,
падаме отново в явния кошмар,
в мрак душата рухва, в скръб сърцето трепва
и на нас връхлита пак животът звяр.
………………………..
И сърцето сеща, че ще дойде
В тиха вечер здрачът теменужен,
Че кат слънце привечер ще стана
На тъмите странен и ненужен.
Последният пример от куплетите е тълкуван от Маргарит Жеков антикомунистически, като „едно пророческо предчувствие, сбъднато в последните двадесет мъченически години (1946-1966) от живота на поета.”А всъщност тези стихове на Йордан
Ковачев са породени от мисълта за смъртта.Обосновката за това е в предхождащия
ги куплет:
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С тъжна сладост слушам как долита
Звън вечерен в планинска пазва
И за края на деня, що гасне,
С жива мъка на леса разказва.
Това са философски мисли за неизбежната смърт на човека оповестявана с камбанен
звън.Смисълът на стиховете е, че в този свят човекът няма вечен живот а и самия живот е
„жива мъка”-може да се тълкува, че е само материален и за човека смъртта е необяснима,
а човек е странен и ненужен в света защото има смърт, която не се нуждае от живите, а от
мъртвите.Това е страшното противоречие между живота и смъртта.Страшно е и противоречието между философията и политиката която се демонстрира в критическия текст на
автора.
Маргарит Жеков открива в стиховете на Йордан Ковачев не толстоисткия им вик и смисъл а …нужното му за да ги ползва за своя антикомунизъм и утвърди протестантската си
вяра.Стихът на Ковачев говори за вътрешната борба на човека с пороците си, в която самия човек постига победа с много усилия, но Маргарит Жеков не пропуска да даде пример
с социалистическата политическа поезия на Хр. Радевски, ни в клин, ни в ръкав, а защо не
сравнява религиозната поезия на Йордан Ковачев с философската поезия на Александър
Геров?Сравнява се кон с кон а не кон с кокошка…И следва разбира се протестантския извод?!, че стихът на Ковачев „глухата ненавист, сляпата омраза / със метла желязна сам
почистих аз” е „намек за действието на Христос у човека чрез влиянието на Светия Божии
Дух”.Не може да твърдиш това още повече, че лирическия герой-толстоист казва категорично- „сам почистих аз”.
Безсмислено е да се опитваме да изчистим авгиевите обори на това софистко литературно изследване.
В заключение само ще кажем, че не може нашата омраза и вяра да приписваме на
друг, като премълчаваме неговия светоглед още повече, че става дума за поезия-нека не я
тълкуваме както научния комунизъм религията или както дявола евангелието.Известно е,
че Йордан Ковачев е толстоист и е необяснимо защо Маргарит Жеков бяга от тази истина,
като „дявол от тамян”.Защо не разглежда поезията му от позицията на толстоизма, който
е основа и съдържание на тази поезия.Означава ли това, че цензорите се смениха, и тези
които са против цензурата сами станаха цензори и подменят истинското лице на човека и
твореца, в случая на толстоиста Йордан Ковачев.Ще завършим с родените от толстоизма
стихове на Йордан Ковачев:
Всяка мъка ражда песен,
моите мъки нямат край,
затова и мойта есен
блика с песни като май.
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…………………………
До сърцата зли стигнете,
до тиранските уши,
с тъжна сладост издигнете
загрубелите души.
Да престане брат на брата
дните светли да гнети,
да възкръсне свободата
и любов да зацъфти.
Добротата да напредне
във свободния човек…
Мъки, вий да сте последни!
Песни, трайте вий до век!
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ПСИХОАНАЛИТИЧНАТА ПРОБЛЕМАТИКА ВЪВ
ФИЛМА „АДАПТАЦИЯ“
На Въло Радев
и д-р Георги Каменов

Пламен
Панайотов

Д-р Георги Каменов, прототипът на д-р Банков. Негативизмът
към груповата психотерапия в САЩ и в България. Защо
„Адаптация“ се оказва „неприемлив филм“? Изпитателният
поглед на системата. Симетричното отношение между лекари
и пациенти. Nondirective therapy. Какво означава апелът „Бъди
спонтанен!“? Героините на Радев рецитират Иван Пейчев.
Принудата към повторението. Играта като освобождаване от
болезненото чрез смеха. Връзката на индивидуалните неврози
и психози с налудностите на самото общество. Техниката на
„предписание на симптома“. Непристойното допълнение на
Закона. Подменена ли е истината или тя е само „сляпо петно“?
Семантичният ореол на имената на Героите. Бонбоните „Surfy“
и „Жената с чадъра“ от Клод Моне. „Eine kleine Klavier-Sonate
für Anfänger“. Проблемът на Вероника. Преносът като повторно
изживяване на импулси и афекти от детството. „Молиер,
извикайте милицията!“ Биполярният характер на нашите
влечения. Смисълът на заглавието на филма. Има ли българинът
концепция за понятието self?
“Адаптация” (1979, 1981) е филмът, който за първи път
представя психоаналитични теми пред широката публика у нас.
Макар че има огромен успех сред зрителите, той донася на своя
автор едно голямо огорчение. Тази творба се оказва последната
в творческата кариера на Въло Радев. По идеологически
причини след “Адаптация” на режисьора в продължение на
осем години (т.е. до 1989) не е възлаган нито един проект,
макар че е безспорно име в киното. Но “Адаптация” се оказва
злополучен и за психиатъра Георги Каменов (1942-2006),
прототипа на д-р Банков. Още преди появата на филма поради
натиска, упражнен върху Каменов, и поради спирането на
групите той е принуден да емигрира. Първо се установява в
Германия, а след това в САЩ, в Ню Йорк, където основава своя
психоаналитична практика (Атанасов 2003: 30).
“Адаптация” e възприет като скандален филм и режисьорът
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е викан да дава обяснения пред Комисията по културата на ЦК на БКП. Но и
дейността на Георги Каменов, истинският вдъхновител на шедьовъра на Въло
Радев, също изглежда подозрителна на властимaщите. И в това няма нищо
учудващо.
Д-р Каменов създава първите психотерапевтични групи в България в годините,
в които, както пише д-р Джак Гибс след едно мащабно проучване в 13 американски
университета, „макар да има цяла поредица от висококвалифицирани студии
в областта на груповата психотерапия“, изследванията по този въпрос „не
са обмислени добре, а резултатите са противоречиви“ (Гибс 1971: 851). Но
работата, естествено, не е само в споровете около спецификата на груповата
психотерапия и нейните перспективи. От решаващо значение за спирането на
групите в диспансера на Първа психиатрична клиника са подозрителността и
идеологическите предразсъдъци.
Подобна мнителност и опит за грубо вмешателство в работата на психиатрите
и психолозите се наблюдава и в САЩ. Мнозина от десните политици посрещат
въвеждането на групите в американската система на образованието крайно
остро. На 9 април 1969 г. Алън Стейнг пише в „The Review of the News“, че групите
са „опит за въвличане на учениците в нацистки и социалистически форми на
възпитание“. На 19 януари 1970 г. сенаторът Ед Дикман-младши заявява пред
Конгреса: „Националната образователна асоциация участва в заговор, чиято цел
е създаването на кошмарна мрежа от групи, подобни на групите, създавани от
режимите в Северен Виетнам, Русия и Китай“ (Роджърс 1970: 9, 17-19). Защо
тогава да се учудваме, че в България положението не е по-различно?
Групите за психотерапия не могат да бъдат институционализирани, защото
най-важното в тях е свободният израз на мислите и чувствата на участниците
в работата на съответната група. Ето кое плаши началниците на психиатрията
и психологията у нас през онези години. Една бюрократична система, в която
професионалисти психиатри са ангажирани с „отчитане на показателите за
съревнованието между отделните клиники“ (из разговора между доц. Енгьозов
и проф. Щърбанов след края на едно заседание на екипа) - абсурд, дал повод за
добре познатия анекдот, че нашите болни са най-здравите болни, - не е способна
да се проникне от мисълта, че „това, от което се нуждаем, не са нови институции,
а готовността за промени вътре в самите институции.“ (Роджърс 1970: 162-163).
В своите статии от 70-те години Георги Каменов подчертава, че специфичното
в груповата психотерапия е не директната атака на симптома, а търсенето на
пътища за трансформиране на поведенческия стереотип на пациента (Каменов
1974). За да се постигне това, е необходима упорита съвместна работа, насочена
към промени, засягащи сензитивността, посоката на трансфера на мотивациите,
отношението към себе си и към другите, независимостта на участниците в групата
Понятието сензитивност имплицира съзнателното отношение на индивида
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към собствените чувства и чувствата на другите и степента на съгласуваност
между поведение и чувства. Да бъдеш сензитивен, означава да бъдеш открит,
автентичен, спонтанен. Под промени в посоката на трасфера на мотивациите
в груповата психотерапия обикновено се има предвид самоопределението и
себеосъществяването на Аза, един процес, който винаги е свързан с лутанията на
субекта.
За да може психотерапевтът да приучи участниците в групата да изразяват
мислите и емоциите си спонтанно, без каквато и да е предпазливост или страх,
за да съумее да промени самооценката на пациентите си с оглед конгруентността
между реалното и идеалното Аз, е нужно психиатърът, ръководещ групите, да
притежава способност за емпатия, да разбира болния от неговата гледна точка и
най-важното - да се откаже да говори от името на една властова позиция (Роджърс
1975: 2-10).
Няма нищо учудващо във факта, че „Адаптация“ се оказва неприемлив филм.
Думичките „спонтанност“, „свобода от шаблоните“, разбирането, че добрият
терапевт е този, който се отказва да ръководи, да напътства пациента (ключова
идея на т.нар. nondirective therapy, възприета като стратегия на лекарското
поведение от д-р Банков), очевидно са изтълкувани от тогавашните началници на
културата като намеци за болестта на времето и като апел за промени в системата.
А какво да се каже за други не по-малко каверзни моменти от филма?
Фразата на шизофреника Стоян: „Та аз съм по-здрав и от министър“, монологът
на Спиридонов за „провокатора в килията“, последван от яростна съпротива
(„Пуснете ме, изверги!“) и от буйството на друг луд („Аз вече съставих новото
правителство... Аз съм министър на Айфеловата кула, министър на водораслите,
министър, министър...“), имат конкретен политически адресат. А това е съвсем
недопустимо според тогавашните разбирания.
В едно общество, в което господства нагласата, че трябва да постъпваме така,
както системата очаква от нас, спонтанният израз на собствените чувства може да
бъде изтълкуван като странност и проява на психично отклонение. Умението да не
се криеш зад фасади, да бъдеш такъв, какъвто си, свободен от непродуктивните
клишета на обществото, не озадачава д-р Банков, но смущава неговите колеги.
Малко преди финала на филма, когато Вероника се втурва в кабинета, където
лекарите под влияние на ловкия интригант Енгьозов устройват съд над д-р Банков,
проф. Щърбанов възкликва:
Проф. Щърбанов: Колега Банков, обясни ни какъв беше този театър, иначе ще
наредя да те освидетелстват.
Д-р Зуркова: Те май другите са за освидетелстване.
Моментът е и смешен, и тъжен. Д-р Банков е най-добрият и най-всеотдайният
лекар, но колко души го подкрепят? Може би само д-р Зуркова и едва накрая
д-р Гълъбов. Даже проф. Щърбанов, човек, толерантен към новото, невинаги
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е в състояние да разбере д-р Банков. Професорът, макар мълчаливо да
покровителства младия лекар и никога да не подчертава властовата си позиция, е
изкривен, „ущърбен“ от системата, както сам признава пред д-р Банков. Неговата
добродетелност е просто компромис със злото.
Лошото в самата система е, естествено, негативното отношение към другия.
Другият винаги е приеман с подозрение. Да си припомним забележителното
начало на филма. Вероника върви по коридора, съпровождана от сестра Кирчева,
завива край бюста на жена, която като че ли за миг спира върху нея изпитателния
си поглед. След това бъдещата пациентка на д-р Банков се навежда да пие вода
от чешмичката, където в очите на параноика Геро вижда същата мнителност,
която се чете по лицето на жената от бюста. В кабинета на проф. Щърбанов я
посрещат хора, които й задават въпроси, изразяващи по-скоро безразличие и
подозрителност, отколкото истинска загриженост за нейната съдба. В началото
на разговора проф. Щърбанов, въоръжен с отвертка, разглобява стар лентов
магнетофон - една великолепна метафора за отношението на системата към
човека.
Но Щърбанов не е образ схема, а е жив и пълнокръвен образ. Той се отнася
с разбиране към това, което прави д-р Банков, а понякога даже бащински го
съветва. Именно пред Щърбанов д-р Банков излага най-съкровените си мисли.
Ето част от разговора между двамата след опита за самоубийство на Костадин:
Д-р Банков: Добре, изграждат се при други условия, защо не го отчитаме това?
И ако го отчитаме, какво правим? Взирам се във всеки един поотделно, мъча се
да ги разбера... „Изострена чувствителност.“ Не можем само да се крием зад тази
фраза „Болест на времето.“
Проф. Щърбанов: Но тя съществува.
Д-р Банков: Нали се оформя нов тип душевност... Създаваме им условия...
максимални за нашите възможности
Проф. Щърбанов: Да-а-а...
Д-р Банков: Е, и?... Започвам да мисля, че прекомерните грижи, липсата на
съпротива от всякакъв род правят съвременните хора по-раними...
Проф. Щърбанов: М-х-ъ-ъ...
Д-р Банков: ...Че тяхната реактивност е всъщност проява на слабост, на
понижена борбеност. Какво тогава ни очаква утре?
Проф. Щърбанов: Х-м-м.. Не знам... Хубаво е, дето се опитваш да прозреш,
да видиш бъдещето. Това малцина умеят. Някога бях готов да разруша цялата
система. Оказа се, че ние самите не сме готови. Знаеш, традицията е страшна
сила. Има си закони, нормативи... Сега на тебе ти е по-леко. Вече се извършва
една подмолна пренагласа в мисленето на лекарите.
Д-р Банков: Знам, не разбирам само защо ми го говорите.
Проф. Щърбанов: За да не го вземаш толкова надълбоко, за да не се вълнуваш
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от щяло и нещяло, от думите на този или онзи.
Д-р Банков: Енгьозов не е този или онзи, а човекът, който ще ви замести.
Проф. Щърбанов: Доц. Енгьозов е принципен и съвестен лекар, но и той е
израснал в системата. А дали ще ме замести...
Д-р Банков: Това не ме тревожи. Никак. Тревожи ме тази липса на чувствителност.
Проф. Щърбанов: У кого?
Д-р Банков: Въобще. Липсата на истинска заангажираност в защита на
човешкото в човека. При цялата му странност или може би именно поради тази
странност.
В този диалог се съдържа всичко най-важно от посланието на филма.
На първо място това е мисълта, че за да може едно общество да посрещне
предизвикателствата на бъдещето, е нужно в него да се промени отношението към
човека. Това, което се опитва да преодолее д-р Банков, са всъщност резигнацията,
нихилизмът, толкова свойствени за времето, в което се развива действието на
филма.
От решаващо значение за разбирането на тази сцена са начинът, по който
са поставени паузите в диалога, интонацията, акцентът върху отделни фрази,
междуметията, погледите. Когато д-р Банков (във великолепното изпълнение
на Антоний Генов) произнася думите: „Нали се оформя нов тип душевност...
Създаваме им условия... максимални за нашите възможности“, проф. Щърбанов
(Константин Димчев) го поглежда като че ли с учудване, с подозрението, с което
се гледа човек, от когото не се очаква в приятелски разговор да си служи с
официалната идеологическа фразеология. Този поглед и двете паузи (в края на
първото изречение и в средата на второто изречение), създаващи впечатлението
за моментно колебание, смекчават усещането, че д-р Банков говори на един
отчужден език. Колкото до финалните думи от диалога, тук Антоний Генов като че
ли надминава себе си. Актьорът говори толкова вдъхновено, че не може да има
никакви съмнения относно искреността на казаното от него.
Георги Каменов, който през 1999 г. е поканен да изиграе себе си в епизод от
филма на Хармони Корин „Глупакът Джулиан“ (Julien Donkey-Boy), съумява да
покаже в тази сцена по един по-различен от Антоний Генов, но също очарователен
начин така нужното на психиатъра умение да бъде непосредствен в контакта
със своя пациент, колкото и странен да е той. Макар епизодът да не е влиза в
окончателната версия на филма, самият факт, че е включен в допълнителните
материали към него, говори достатъчно ясно за обаянието на Каменов (Kорин
1999/2001).
Но да се върнем към разговора между проф. Щърбанов и д-р Банков и един
малък детайл от тази сцена. Раговорът се води в дома на проф. Щърбанов на чаша
уиски. Д-р Банков е чистосърдечен и открит, той не се нуждае от алкохола, за
да добие смелост и да изрече най-важното, което го вълнува, и ако режисьорът
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решава да построи тази сцена така, то е защото не иска образът на д-р Банков
да изглежда прекалено идеализиран. Впрочем алкохолът, цигарите и кафетата
се появяват едва ли не във всяка сцена - от началния епизод, в който на масата
в кабинета на проф Щърбанов може да се види бутилка вермут „Carpano“, до
епизода с инсценировката в ресторанта, където д-р Банков отвежда Вероника, за
да преодолее агорафобията й. Цигари и кафета, и то в големи дози, използват и
пациентите от групата на Банков. Тъй като цигарите са свидетелство за зависимост
на поведението и пациентите разбират, че трябва да се научат сами да контролират
емоциите си, те решават, че на сесиите няма да се пуши. Но в кабнета на проф.
Щърбанов няколко лекари, между които и д-р Банков, който е страстен пушач,
непрекъснато палят цигари.
В „Адаптация“ двете групи персонажи - медицинскит персонал и болните, - са
поставени в симетрично отношение. Цигарите, зад които крием нашето усещане
за пустота и дисхармония, са само част от тази стратегия на съзнателно търсено
отношение на огледалност на пациентите спрямо лекарите. Евелина например
страда, защото не може да получи от съпруга си близостта, която смята, че
заслужава. Но страда също и д-р Банков, който живее далече от приятелката си
и я вижда рядко. Мъжът на Евелина обяснявя, че не може да бъде със съпругата
си винаги, когато тя иска, защото характерът на работата му налага да отсъства
от дома. Пак работата е причината обичаната от д-р Банков жена да не може да
бъде с него.
Асен е донжуан, но донжуан е също и д-р Енгьозов. Вероника реагира
спонтанно на изневярата на Асен и от този момент пътищата им с него се разделят.
Тя попада в психиатричната клиника, защото причинява пожар. Но и начинът, по
който д-р Гълъбов реагира на случващото се, трудно може да бъде определен
като нормален. Паралелизмът, за който говоря, е подчертан комично с думите
на един от болните: „Хей, идвайте, д-р Гълъбов пак полудя“ - реплика, която
ме кара да мислия, че идеите на някои психоаналитици (например теорията на
Леополд Сонди за биполярния характер на влеченията и за избора на професия
(Operotropismus), не отиват по-далече от интуициите на житейската психология.
Да си спомним и реакцията на ужасената тъща на Гълъбов, която звъни в
психиатичната клиника, когато нейният зет налива олио и чупи яйца в кофата за
боклук, уж за да си приготви вечеря. По същия демонстративен начин Вероника
отговоря на егоизма на Филипа, като си съблича пуловера, подарен от приятелката
й, без да се съобразява с каквито и да било условности.
Всеки път, когато гледам „Адаптация“, и съзнанието ми се фокусира върху
съответствията между налудния свят на героите във филма и психозата извън него,
се убеждавам колко прав е Джейкъб Морено, когато казва, че психодраматичната
сцена, посредством която се преструктурира интрапсихичният и екстрапсихичният
свят на болния, е продължение на живота отвъд принципа на реалността (Морено
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1994: 108). Та нали апелът на терапевта към клиента да бъде „спонтанен“,
„такъв, какъвто е“, означават точно това - клиентът да изиграе себе си, измежду
множеството роли, които го изкушават в неговото разстройство (халюцинативни,
налудни и т.н.), да избере под ръководството на психиатъра (чрез техниката на
редукцията) „здравата“ роля.
Тъй като съществуването предхожда същността, е ясно, че ролята, за която
пациентът си мисли, че е скроена по „негова мярка“, също ще го стеснява. Важно
е обаче друго - самият акт на избор и готовността на пациента да се отдаде на
избраната роля спонтанно.
Бейтсън и Вацлавик казват, че апелът „Бъди спонтанен!“ е double bind (Бейтсън
1956: 251-264, Вацлавик 2003: 33-34). И са прави, защото в ситуацията, за която
става дума, е налице противоречие между вербалното и невербалното равнище
на посланието. Но за опитния психотерапевт тук няма никаква пречка. Ако лекарят
е талантлив, какъвто е случаят с д-р Банков от филма на Въло Радев, той винаги ще
намери индиректен начин да внуши на пациента, че той самият трябва да намери
креативния и спонтанен начин да бъде това, което е.
Но какво всъщност означава тази „спонтанност“, която позволява да бъдем
„това, което сме“? Сартр описва спонтанността като тип кондиция, осигуряваща
на човека възможността постоянно да се пресътворява, и илюстрира тезиса си в
„Битие и нищо“ със знаменито разсъждение за келнера, който, за да бъде келнер,
трябва да играе, че е келнер (Сартр 1994: 172).
Спонтанността е способността да мислиш ситуацията според събитието,
всеки път да измисляш нов начин на биване и действие в тази ситуация, понеже
събитието е извън всички установени закони на ситуацията.
Радев открива спонтанността в три неща - в творческия акт (изкуството), в
емпатията и в любовта. В „Адаптация“ спонтанни, истински сензитивни са д-р
Банков, Бащата на Асен (творецът) и Бащата на Вероника (в разказа за една
платонична любов, която не иска нищо друго, освен себе си).
Всички останали се крият зад клишета, зад фасади, маски. Понякога това
става несъзнавано, в други случаи е напълно съзнателна стратегия на поведение
(Енгьозов). По-особен е случаят с майката на Вероника, която не желае да играе,
но го прави, за да отговори на едно очакване.
Майката на Вероника: Костов искаше да бъда нещо повече от това, което съм
всъщност. В началото се опитвах да играя, да оправдая образа, който си беше
създал за мене, но е уморително непрекъснато да играеш.
При някои герои сливането с маската води до пълно духовно опустошаване
(Асен). Играят и лекарите, и пациентите, и хората извън клиниката. Играят дори
тогава, когато като че ли няма повод да се усъмним в искренността на това, което
казват. Например Пенков, мъжът на Евелина. Наблюдателният Делян не без
основание казва:
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Делян (към Пенков): Вие сте бил ангел. Трябва да ви поставим в музея като
експонат. Да ви се любуват. Не, не... Във „Валентина“ ще Ви пратим за манекен.
При част от пациентите на д-р Банков криенето зад роля е защитна реакция
(самооправданието чрез очерняне при Жечка). Има и случаи, когато болният
преиграва в силното желание да бъде себе си. Такъв е случаят с Евелина, която
обяснява една от постъпките си - идването й по нощница в клиниката, по твърде
ексцентричен начин. На забележката на д-р Банков, че каквото и да е станало,
пациентката не бива да се появява в болницата в този вид, егоцентричната
героиня от филма „Адаптация“ отговаря по следния начин:
Евелина: Не зная как се случи това. Може би стихотворението...
След незавършената фраза изненадващо за зрителя прозвучава „Не ми
изпивай чашата до дъно...“ на Иван Пейчев:
Не ми изпивай чашата
до дъно,
моля те, не я изпивай.
Ти не разбираш,
това е моето безсъние.
Моля те, недей изпива моето безсъние.
Във моето безсъние живей страхът.
Страхувам се, че няма
никога да те докосна,
ако изпиеш чашата до дъно,
ако изпиеш моето безсъние.
Поведението на Евелина е крайно неуместно и смешно. Комичността на ситуацията
се подсилва от намесата на Христина, която по време на рецитацията „подсказва“ на
Евелина няколко стиха, и от ръкоплясканията и възгласа „Браво!“ на Румен.
След края на изпълнението Евелина се оправдава с думите:
Евелина: Извинявайте. Така исках да си легнем двамата, да четем. Той пак
измисли, че е дежурен. Молих го, плаках...
Причината за истеричното поведение на Евелина и в частност за гнева й към
нейния съпруг е собствената й егоцентричност, онова неимоверно разширяване
на аза, което К. Г. Юнг нарича психична инфлация. Евелина не е способна да
оцени реалистично поведението на съпруга си. Тя уверява членовете на групата
на д-р Банков, че мъжът й не я разбира, че е оставил къщата изцяло на нея, че не
прави нужното за семейството. Вярно е, че съпругът й не е ангел, както иронично
отбелязва един от Героите, но Евелина не е справедлива в нападките си. Зад
нейната нетърпимост към съпруга й всъщност се крие една дълбока несигурност
по отношение границите на собствената й личност.
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Във филма „Адаптация“ прозвучава още едно стихотворение на Иван Пейчев.
Това се случва пак в първата част на филма, след един разговор между Богомил
и Костадин. На площадката, където болните се разхождат или седят по пейките,
камерата показва Христина, която е опряла ръцете си на едно метално съоръжение
във формата на куб. Иззад този куб, напомнящ затворническа решетка,
символ, който се среща многократно във филма, Христина започва да рецитира
стихотворението на Иван Пейчев „О, как съм уморен...“, като на две места в текста
променя рода на глаголните форми от мъжки в женски род.
О, как съм уморен (а)!
О, как мечтая
да се завърна
някъде
при някого,
една спокойна чаша
да изпия,
в един спокоен поглед
да потъна
и вече никога да не мечтая
за своето завръщане!
Самотните ми
тъжни пътешествия
сломиха моя кораб,
те сломиха неутолимата ми
жажда
към света,
наричан
пътешествие.
Страхувам се да бъда
уморен(а),
но как мечтая някога
да се завърна
отнякъде
при някого,
една спокойна чаша
да изпия,
в един спокоен
поглед да потъна последното ми
тъжно пътешествие.
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След рецитацията Костадин, който има чувства към Христина, се приближава
към нея и й казва:
Костадин: Слушах те през цялото време. Много хубаво рецитираш.
Христина: Това ми е от гимназията. Опитвах и да пиша, но нищо не излезе.
Костадин: Хриса... Искаш ли да се съберем заедно?
Христина: Защо „Хриса“? (Изплашено.) Кой, кой си ти? Какво искаш, кой си?
Страдащата от натраплива невроза Христина изживява шок и припада, когато
чува, че Костадин се обръща към нея с името Хриса. Така я е наричал само един
човек - съученикът й, участвал в нейното изнасилване. Безуспешният опит на
Костадин да помогне на Христина и неочакваната реакция на момичето, което до
преди миг се е отнасяло толкова добронамерено към него, предизвикват уплаха
у героя. Продължението е още по-драматично. Изплашеният Костадин хуква по
болничните коридори. След това е уловен от д-р Гълъбов и от санитарите, а покъсно прави неуспешен опит за самоубийство.
Кое кара Въло Радев да цитира двете стихотворения на Иван Пейчев в
забележителния си филм? Дали популярността на Пейчев или албумният характер
на неговите „Не ми изпивай чашата до дъно...“ и „О, как съм уморен...“?
Нека се върнем още веднъж към сцените, за които вече говорих. В първия
епизод Евелина играе друго лице, тя не е самата себе си, затова рецитацията
звучи комично. В сцената, в която групата изслушва Пенков, пациентката на д-р
Банков продължава да се държи по същия начин. Евелина не иска да чуе нищо
от това, което казва съпругът й. Напада го неоснователно и пак играе някого. Че
това е така, се вижда от кадъра, в който камерата за няколко секунди се спира
върху карикатурата, която рисува Румен по време на психотерапевтичната сесия.
Върху рисувателния блок талантливият пациент на д-р Банков представя Пенков
като малък Атлас, едва крепящ върху плещите си седалката на стола, върху който
Евелина небрежно е кръстосала крака - един великолепен образ на раздутото
аз на Героинята и поредното доказателство, че в „Адаптация“ няма нито един
случаен детайл.
Че Въло Радев е изключителен майстор, може да се види от начина, по който
завършва сцената с Пенков. Ядосаната Евелина демонстративно напуска сесията,
миг след това Вероника „проговаря“. До този момент тя пренебрегва групата, не
общува с никого и не разказва нищо за себе си. А сега изведнъж решава, че вече
е време да се открие пред другите.
Вероника казва:
Вероника: Моят проблем е есенният дъжд. Ти вървиш, вървиш, а край теб
шуми...
В този момент на екрана виждаме усмихната Вероника и есенните листа, които
падат върху косите й - един от лайтмотивните образи в „Адаптация“. Капещите
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есенни листа се асоциират с радостта, която изпитва Вероника, когато за първи
път става жена, но също така с една травма. Това е споменът за пожара, който
причинява като дете, когато, обидена от изневерите на своята майка, запалва
гардероба й. Тъй като предишният конфликт е останал неразрешен (Вероника
не е намерила в себе си сили да прости на майка си), е съвсем естествено
предателството на Асен да върне героинята към негативните емоции от миналото
и тя да повтори изтласканото като настоящо преживяване. Пренасянето на
акцента от истеричното поведение на Евелина към травматичното изживяване
на Вероника е впечатляващ сюжетен ход, който ни убеждава, че Въло Радев
притежава изключителната интуиция на аналитик.
Сцената, в която Христина рецитира „О, как съм уморен (а)...“, не се нуждае
от толкова много обяснения. Нужно е само да се спрем на един важен момент
от епизода. Костадин, който не е в състояние да нарани никого, неволно става
причина Христина да преживее още веднъж травмата от ученическите си години.
Добрите винаги страдат и тъкмо те раняват?... Да мислим, че внушението на Въло
Радев е в тази плоскост, значи, да подценяваме режисьора. Добрите страдат, но
това е общоизвестно и банално, а Радев е майстор и не понася баналностите.
Работата е там, че Христина изиграва припадъка. Да си припомним думите на
една от второстепенните героини във филма по повод изнасилването на Христина.
Вероника: Василке, обърках се, за какво говори, за какви жита.
Василка: Номера бе, преспала е с половин София, по затворите и по строежите
с разни там...
Евелина винаги играе, винаги е на сцената и затова рецитира стихотворение
в толкова нелепа ситуация - по нощница и когато другите се занимават с нещо
сериозно. Не играе ли също и Христина? Да, играе, но сцената на припадъка
е истинско изпитание за зрителя. Епизодът е построен така, че да остави у нас
единствено съмнението за симулация.
Големият майстор никога не се повтаря. Той търси изненадващото, оригиналното
решение. И винаги умело борави с детайла. В този случай важният детайл е, че в
гимназията Христина е обичала да рецитира и даже да съчинява, т.е. да пише.
Разбира се, важен е и мизансценът. Металното съоръжение, иззад което Христина
рецитира „О, как съм уморен (а)...“, напомня за затворнически решетки, но също
и за театрални кулиси. Христина, подобно на Евелина, е демонстративен тип
личност. Тя също винаги играе, винаги е на сцената.
Ето къде е истинската причина Въло Радев да избере две от най-албумните
стихотворения на Иван Пейчев и да накара своите актриси да ги рецитират.
Пространството на албумното стихотворение е двусмислено пространство,
напомнящо за демонстративното поведение на Евелина и Христина, които не
само играят, това което не са, но понякога и себе си, т.е. играят, че играят.
В албумното стихотворение, както при инфлацията на егото, всичко се крепи
върху очакването за едно свръхразширено значение, което, естествено, никога не
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идва (Ефтимов 2010: 77). Тайната на албумното стихотворение се крие в умелото
съполагане на универсалното на символа (т.е. на едно разширено, всеобщо
значение) с единичното на конкретното поетическо преживяване. Неслучайно
в албумните стихотворения най-често използваните риторически фигури са
оксиморонът и тавтологията. Оксиморонът е важен не толкова с алтернантите
си, колкото със самия факт на алтернацията, т.е. като модалност (Ефтимов 2010:
77), създаваща усещането за игра. Тавтологията пък се експлоатира с оглед на
нужното за тази игра внушение, че всичко, което казва поетът, е едновремено
и универсално валидно, и индивидуално преживяно („безизкусно“) и, както при
натрапливата невроза, че вечно „ще се завръща“.
Поради принудата към повторението невротикът винаги е изложен на
опасността да се завърне към изтласканото травматично събитие. Това става по
различен начин: чрез отреагиране (Аgieren, в смисъла на Фройд - поведението
на Евелина) или чрез действие (acting aut, в смисъла на Лакан - припадъкът на
Христина). Във всяка психодраматична ситуация неизбежно се съдържа елемент
на инсценировка. Пациентът изиграва пред Другия неприятната, травмираща
ситуация с надеждата, че неговото съобщение ще бъде правилно разчетено. Ако
апелът му към Другия не може да бъде изразен чрез думи или не може да бъде
чут, тогава се стига до преминаване към действие.
Но играта има още един аспект. Тя освобождава от болезненото чрез смеха. На
вечеринката, организирана от болните, прозвучава хорът на поробените евреи от
трето действие на „Набуко“ от Джузепе Верди, послание, чийто смисъл е напълно
ясен за всеки образован зрител:
Va, pensiero, sull‘ali dorate,
Va, ti posa sui clivi, sui colli
Ove olezzano tepide e molli
L‘aure dolci del suolo natal!
Но на тази вечеринка се случва и един смешен епизод, който карнавално
преобръща сериозността на предходната сцена - шизофреникът Геро кани на
танц д-р Гълъбов. В този случай не е толкова важно дали трябва да се търси
някакъв психоаналитичен подтекст в споменатата покана, а самата атмосфера на
карнавалност, веселото преобръщане на реда на нещата. Вечеринката започва с
рецитацията на стихотворение. Този път то не е на Иван Пейчев, а е съчинено от
един от болните:
Антоний:
В живота нищо не отбрах,
много страдах с мойта болест.
Колко светове видях,
изгоря сърцето ми от горест.
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Не е лесно да си луд,
светът с подигравка да те гледа,
да горят душата ти с барут,
сам да бягаш от сянката си бледа.
Ако наистина съм луд,
то от бога ми е дар.
По добре ли е да съм надут
или някаква подобна твар?
Стихотворението, което рецитира Антоний, е смешно не толкова заради
неумелите рими, а защото на сцената нещата се възприемат като привидност,
болката вече не е болка, а сянка на болката. Хуморът като имплицитно-експлицитно
преобръщане на дадена ситуация или отношение радикално предефинира
действителността. Посредством парадокса, генериран от новата игрова рамка, ние
получаваме един нов поглед към нещата. Тревожното престава да ни изглежда
ужасно. Може да се каже, че сцената е това, което е събуждането за сънувалия
кошмар.
Всеки психотерапевт знае, че ако Пациентът непръкъснато се крие зад своя
симптом и упорито продължава да се ръководи от метакомуникационни правила,
наложени му от „чуждата воля“, той никога няма да успее да се пребори с болестта
си. С обществото е същото. Ако една социална система остане прекалено дълго в
плен на своята обсесивно-компулсивна свръхангажираност с определени игрови
правила, определящи с параноична сериозност кой е „провокатор“, „луд“, кое е
„научно“ и „ненаучно“ и т.н. и не отчита, че има и други метакомуникационни
принципи, то очевидно тази система е болна.
Значимостта на филма на Въло Радев се заключава преди всичко в това, че в
него е показана пределно ясно връзката на индивидуалните неврози и психози с
налудностите на самото общество. По време на срещата си с пациент, който е лекар
по професия, но е емоционално травмиран, изпълнен със страхове, нервност и
объркана представа за себе си, д-р Банков казва:
Д-р Банков: Появила се е надежда, че най-сетне ще останете на това място,
но сега отново Ви местят. Отивате във Втора градска болница и там трябва да
започнете всичко отначало. Въпреки знанията ви, въпреки опита ви... Казвате си:
„Сега или никога, трябва да успея, всичко е в мои ръце.“ Мобилизирате се до краен
предел. Колегите от Втора градска и хабер си нямат, че искате да ги смаете. Не,
напротив. Те очакват Вие да грешите, да ги питате...
Пациентът: Може ли да запаля?
Д-р Банков: В този смисъл вашите планове се оказват погрешни. Разминават
се с реалната ситуация. Вие ставате нетърпелив и решавате, че това е поредният
провал.
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Пациентът: Извинете, пред мен стои и непрекъснато ми се натрапва тази
червена лампа. Ако не беше тя...
Д-р Банков: Щеше да бъде нещо друго. Някоя друга болест, която би ви
извинила за провала.
Пациентът: Значи, Вие смятате, че аз страдам от натрапливост?
Д-р Банков: Не. Имате тежко служебно положение и бременна жена. Не сте
уверен в себе си, лесно изпадате в паника.
Пациентът: Какво да правя тогава?
Д-р Банков: Шетайте вкъщи, мислете как ще кръстите сина. И между другото
ходете на работа
Пациентът: Аз не искам момче. Искам момиче.
Д-р Банков: Е, може и момиче.
Пациентът: Какво да правя лампата?
Д-р Банков: Утре, като отидете на работа, ще й кажете: „Лампичке, знам ти
номера. Добре е, че ми светиш.“
Пациентът: Ако вземе да изгасне?
Д-р Банков: Ще сложите нова, пак червена.
Пациентът: Да я счупя или да разкажа всичко на главния лекар?
Д-р Банков: Ами ще ви пратят отново при мен.
Пациентът: (с променен тон.) Знаете ли, че всичко, което ми разказахте, е
абсолютно ненаучно.
Д-р Банков: Нищо. Вие го запомнете именно защото е ненаучно и няма кой
друг да ви го каже.
Техниката, до която прибягва д-р Банков, съвсем не е ненаучна. Нарича се
„предписание на симптома“ и е активно обсъждана в средата на шейсетте години
на XX век в трудовете на школата от Пало Алто.
Вацлавик, Бавелас и Джаксън казват в „Прагматика на човешкото общуване“,
че „предписването на симптома е само една форма от многото различни
парадоксални интервенции“ и че тя „отдавна е била използвана от надарените
с интуиция психиатри“. Тримата автори отбелязват, че без личните качества
на терапевта, „без непоколебимостта, разбирането, искреността, топлотата и
състраданието“ психиатрията не би била възможна. Същевременно те подчертават,
че по-традиционните техники на обяснение и разбиране би трябвало да вървят
ръка за ръка с парадоксалните интервенции (Вацлавик 2005: 231-232). Д-р Банков
от „Адаптация“ е идеален пример за типа професионалист, за който говорят
Вацлавик, Бавелас и Джаксън. Банков притежава изключително силна интуиция,
всеотдайност, способност за емпатия. Същевременно погледът му е обърнат към
модерните идеи и практики, пробиващи си път в десетилетието, в което Въло
Радев работи над филма си. Именно в тази епоха Вацлавик, Бавелас и Джаксън
създават своята теория за патологиите и парадоксите на взаимодействието,
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като изработват една съвременна концепция за понятията истинност и научност,
опираща се на идеите на радикалния конструктивизъм.
Червената лампа, за която говори пациентът, трябва да се асоциира с всичко
ужасно, тревожно, подозрително, което парализира волята ни. Но тази тревожност,
тласкaща към необмислени решения, не е само в нас. Нейна рамка са „законът“,
„системата“, които предварително решават (като че ли без нас) кое е невъзможно
или възможно, „научно“ или „ненаучно“, позволено или непозволено. Да вземем
въпроса за научността. Решаваща роля тук играе господстващата в момента
„дисциплинарна матрица“ (disciplinary matrix), която включва в себе си като
съществен елемент общоприетите групови предписания, образците за това,
как се прави наука (Кун 1996: 182, 187). Казано по-просто, и тук всичко опира
до „традицията“, „нормативите“, думи, използвани доста често от професор
Щърбанов, с ирония, разбира се.
Най-ужасяващото в закона е не това, че посредством него се осъществява
принуда, a непристойното му допълнение (the obscene supplement) (Жижек 2003:
104-105). Когато някой получава заповед „тичай до хоризонта и обратно“ (разказът
на Костадин за преживяванията му в офицерското училище) или когато лекар
вързва с колани своя пациент за болничното легло, без да има особена нужда
от тази крайна мярка, е ясно, че тук пред нас изпъква обратната, неприличната
страна на закона.
Разпореждането „тичай до хоризонта и обратно“ може да изглежда като
шега, но всъщност съвсем не е нещо безобидно. Зад плоския армейски „хумор“
се крие една проста истина. Войникът още от самото начало трябва да разбере,
че ексцесивното свръхазово разпореждане стои не само над нещастните
новобранци, но и над уставите и правилниците. Тук става дума не просто за
издевателство над личността, а за надсмиване над заповедите изобщо. Колкото
до поведението на д-р Гълъбов спрямо Костадин, мисля, че и тук не може да има
съмнения - неоправдано агресивната постъпка на психиатъра също е проекция
на непристойното наслаждение на закона. Да си спомним разплаканото лице на
Геро, когато д-р Гълъбов и санитарите вързват Костадин, и ужаса, който се чете в
погледите на сестра Кирчева и на Вероника, когато линейката на „Бърза помощ“
идва да вземе този толкова раним и чувствителен пациент, който не успява да
преодолее обидата от упражненото над него насилие и посяга на живота си. И
в двете сцени доминантата е една и съща - не толкова страх за съдбата на самия
Костадин, колкото неописуема душевна тревога, предизвикана от компулсивните
пристъпи на един непроницаем Друг, който притежава мистичната сила да се
разпорежда с нас както си иска.
Даже д-р Банков, който е толкова толерантен към пациентите си, в един
момент от филма става изразител на свръхазовото извратено удоволствие. Когато
с помощта на д-р Гълъбов д-р Банков усмирява Спиридонов, той казва на един от
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болните: „Престани, защото ще те пратя при жена ти.“ Пациентът, естествено, се
смразява от страх и започва да моли за милост. Този момент от филма щеше да
бъде чисто и просто комичен, ако не беше ужасът, които се чете в очите на болния.
И макар камерата да показва само за секунда уплашения поглед на пациента,
няма как тези изразяващи страх очи да не се асоциират с мъртво бледите лица на
сестра Кирчева и Вероника.
Мисля, че Въло Радев неслучайно е избрал пациентът, който извинява своите
професионални несполуки с болеста си (червената лампа, която постоянно му
се натрапва) и обвинява д-р Банков, че методът му е ненаучен, да бъде лекар.
Перверсивната ситуация (лекар в положението на болен) дава възможност
свръхазовата коварност (неприличното наслаждение на закона) да се почувства
още по-силно.
Всъщност този лекар, изпратен от началника си да се консултира с д-р Банков,
е само едно бледо копие на Енгьозов. Човекът с „изкривения поглед“ не дръзва
да се усъмни пряко в научната компетентност на д-р Банков. Той избира да
атакува своя антагонист от друга позиция. На заседанието при проф. Щърбанов
след случая с Христина Енгьозов казва:
Доц. Енгьозов: Макар че д-р Банков не ни е информирал, от това, което
достига до мен, разбирам, че общуването в групите - цигари, кафета, безкрайни
разговори, улеснява сексуалните контакти, води до абнормни ексцесии.
На завършека на тази реплика би се възхитил даже йезуит. Всички знаят,
че Енгьозов е „нашият главен сексолог“, но остават безучастни спрямо
несправедливите забележки на бъдещия наследник на проф. Щърбанов. След
гостуването на Вероника у д-р Банков Енгьозов става още по-агресивен. Сега идва
ред на обвинения от друг порядък:
Доц. Енгьозов: Опитът показа, че методът на д-р Банков води до такива
изисквания, на каквито ние днес не сме способни да отговорим. Нямаме достатъчно
подготвени кадри, все още не е създаден необходимият психосоциален климат.
Д-р Зуркова: Какво предлагате? Да скръстим ръце ли?
Доц. Енгьозов: Не. Да бъдем реалисти.
Възрастният лекар: Още повече, че този метод води до леглото на лекаря,
какъвто пример имаме вече в нашата клиника.
Ако добавим към всичко това и думите на старшата сестра, че ако Вероника
си беше мълчала, всичко щеше да е наред, картината ще стане пълна. Това,
което дава увереност на Енгьозов да говори клишета, е циничният реализъм на
институцията, а може би и на времето. Само че Енгьозов е по-умен от старшата
сестра и знае, че това, което трябва да се скрива, е не истината за една пристъпена
забрана (нещо, което Вероника и д-р Банков не са направили), а истината на
голямата лъжа - че анонимният Голям Друг е само една фасада и че вместо да се
опитваш да изтръгнеш нещата от тяхната делнична инертност, както прави д-р
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Банков, е по-добре да положиш себе си като оръдие на Големия Друг, т.е. да не
забелязваш, че кралят е гол, а усърдно да продължаваш да му служиш.
Когато никой не се осмелява да каже очевидното, на глас трябва да го изрече
или детето, или някой луд. С тази функция е натоварен параноикът Спиридонов.
В духа на онова време Героят, а може би и режисьорът, са склонни да мислят, че
истината е подменена, че тя е предадена. Думите на Спиридонов: „Другари, в
килията има провокатор“ може да визират не толкова комунистическата параноя
за врага с партиен билет, колкото тревогата на част от убедените комунисти,
че новото поколение, синовете, се е отрекло от бащите си и че по този начин е
извършененo нещо престъпно и коварно. Неслучайно монологът на Спиридонов
завършва с цитат от „Вяра“ на Никола Вапцаров.
Спиридонов: Другари, в килията има провокатор. Ето го. (Показва смачкано
парченце хляб.) Трийсет години съм го хранил и... Боже, как можа? (Крещи и
обръща съдовете.) Вие ще решавате вместо мене... Отказал се от баща си... За
какво ми е да живея, за какво ми е този живот?... Искате да видите как се живее
без дара ми?... „Миг след грабежа ще бъда аз нищо.“
Тук трябва да споменем, че името Спиридон (ов) означава „силен, твърд,
надежден“. Малкото име на Героя е Константин, т.е. „постоянен“. Не без значение
е и обстоятелството, че психотичният пристъп на бай Косьо настъпва след отказа
му да се храни и след опита на д-р Гълъбов насила да преодолее тази съпротива.
Силата на бай Косьо е вярата му, в която той е бил „постоянен“, а тъмното дело
на „провокатора“ (предателството) - посегателството над нея. Асоциациите със
стихотворението на Вапцаров са очевидни:
Но ето, да кажем,
вий вземете, колко? пшеничено зърно
от моята вера,
бих ревнал тогава,
бих ревнал от болка
като ранена
в сърцето пантера.
(Н. Вапцаров „Вяра“)
Съществен е и фактът, че Спиридонов е бил преподавател по логика.
Спиридонов: Казах ви, няма смисъл. Преподавал съм логика... За какво само
да дъвча?...
Д-р Гълъбов: За да не забравиш да дъвчеш.
Ние не знаем дали Спиридонов действително е бил преподавател по логика всичко това може да е е плод на болното въображение на Героя. Във всеки случай
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детайлът е много важен. Да си припомним думите на Лакан, казани през 1975 г.:
„Знанието и вярата са ключови думи в устата на мислители, логици и психотици“,
и афоризма, изречен в същия семинар: „Параноята е тест за постоянство.“ (Лакан
1976: 12).
В „Как да четем Лакан?“ Славой Жижек казва, че за да може вярата да действа,
трябва да има някъв гарант за нея, „някой истински вярващ, но същевременно
този гарант е винаги отложен, изместенн, никога не присъства лично.“ (Жижек
2014: 41). Самоизолиралият се от заобикалящия го свят параноик живее в своя
собствена, причудлива вселена. Той се вписва повече в символно-въображаемия
регистър, отколкото в сферата на реалното, затова спокойно може да бъде взет за
„субекта, за когото се предполага, че вярва“.
Във филма има още една версия за това кой е истинският провокатор. Излага
я друг параноик - Геро.
Геро: Д-р Гълъбов, докладва Геро, агент 003.
Д-р Гълъбов: Кой?
Геро: 003.
Д-р Гълъбов: А-а-а...
Геро: Проучих всички алинеи. Провокатор е самият Спиридонов. Историята със
сина е чист блъф. Изоставил го бил, не искал да го гледа... Че какво ще го гледа?
Не си ли вижда суратя... Изпратен съм от Обединените Нации.
Д-р Гълъбов: Откъде?
Геро: Шшшт...
Д-р Гълъбов: Геро, махай се, че каквото ми е причерняло...
Геро, макар че е луд, или пък точно защото е луд, т.е. психотик, може и да
е прав в предположението си, че „провокаторът е самият Спиридонов“. Според
Жак Лакан причина за параноята е форклузията (френският превод на термина
Verwerfung на Фройд) на Името-на-Бащата. Когато първоначалното означаващо
бъде „задраскано“ и вече няма какво да скрепва в едно цяло символичната
вселена на болния, настъпва ужасяваща каскада на означаващите, при която вече
нито едно означаемо не може да бъде подведено под определено означаващо.
Това е крахът, пълният срив на личността.
Какво ще остане
от мене тогава? Миг след грабежа
ще бъда разнищен.
И още по-ясно,
и още по-право миг след грабежа
ще бъда аз нищо.
(Н. Вапцаров „Вяра“)
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Дали Въло Радев се раздвоява между представата, че истината, с която той е
живял през годините на младостта си, е подменена, или че тази истина е просто
едно сляпо петно, е въпрос, на който не е по силите ни да отговорим. Важното е,
че режисьорът е чувствал болестта на времето.
В епоха, в която мястото на изтласканата вяра се заема от празни идеологически
формули и цинизъм, е много трудно да съхраниш себе като човек на честа и на
делото. Но такива хора има. Като положителни герои във филма са представени
Бащата на Вероника, Бащата на Асен и д-р Банков. Героят, който е най-ярко
откроен, естествено, е д-р Банков и това е постигнато по много интересен начин.
Да започнем с името на героя. Toй се казва Владимир Банков. Владимир
означава „да владее света“, а Банков произхожда от титлата „бан“ (владетел на
област). Т.е. налице е усилване на значението „владетел“ посредством фамилното
име Банков. По време на една от терапевтичните сесии, когато Делян подкрепя
позицията на д-р Банков, Жечка казва:
Жечка: Нали ви казах, че Делян е дясната ръка на д-р Банков.
Но Вероника възразява:
Вероника: Не е вярно. Лявата.
Жечка: Дясната.
Вероника: Лявата.
Делян: Защо лявата?
Вероника: Ами защото се намираш от лявата му страна. А от дясно седят
Богомил и Петърчо.
Следователно д-р Банков е словото и делото или още по-точно - словото,
станало дело. От един разговор с Вероника научаваме, че Владимир Банков е на
32 години и че е роден в Ловеч, т.е. той е ловец на души, на човеци. „И рече им
Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци (Марко
1:13). Значещо е и името на неговия приятел и антагонист д-р Методи Гълъбов. В
клиниката шеговито наричат двамата лекари „солунските двама братя“.
Методий произхожда от старогръцкото μέθοδος. В „Адаптация“ това име се
използва със значение на „познаващ, изследващ.“ И тук, както при името Владимир
Банков, е налице усилване на значението на малкото име чрез фамилното име. За
да бъдем още по прецизни, трябва да отбележим, че в „Адаптация“ акцентът върху
метафоричното значение на името Владимир е поне два пъти по-силен, отколкото
при името Методий и че Въло Радев по свой начин преоткрива истината, че в
психичния свят всичко е организирано по принципа на аналогиите, идея, която К.
Г. Юнг поставя в центъра на своята теория за амплификацията.
Като психиатър д-р Методи Гълъбов е длъжен да открие пътя към душите на
хората. Иронията обаче е в това, че този лекар е лош посланик на бога. Той не може
„да излее от себе си светлина за просвещаване на разума“ (из едно поучение на
Св. Серафим Саровски за душевния мир), защото проблемите на пациентите му
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не го интересуват истински и върши работата си формално. И няма как да бъде
иначе, тъй като самият той няма спокойствие в душата си.
Забележителна е сцената, когато д-р Гълъбов, уморен от трудния ден, си налива
чаша водка и слуша фрагмент от Великото славословие в изпълнение на Борис
Христов: „Аз рех: Господи! помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе.
Господи! К Тебе прибегох: научи мя творити волю Твою.“ Този миг на така желаното
от психиатъра успокоение е грубо прекъснат от свадливата тъща на Гълъбов,
която гневно издърпва кабела на магнетофона. В отговор на предизвикателството
д-р Гълъбов започва да си готви в едно кошче за боклук.
Идеята за едно общо несъзнавано психично пространство, обясняващо
връзката на индивидуалните психични явления с колективни явления като
религията, е много близка на Въло Радев. В интервю, взето от Дочо Боджаков,
режисьорът казва, че църквата е едно от местата, където е намерил своите учители
(Радев 2002: 17). Във филмите си Радев обича да показва своите Герои в храма и
също така да заснема религиозни шествия и церемонии. Да си спомним Лиза,
която пали свещ в църквата, защото смята, че е съгрешила, отдавайки чувствата
и мислите си на Иво, и погребалното шествие за загиналите във войната от
„Крадецът на праскови“, процесията на монасите в „Осъдени души“, отслужването
на религиозната служба на Архангелов ден в „Черните ангели“. За разлика от
„Осъдени души“, филм, в който безизходицата на колективното се обяснява с
фиксацията на Егото върху миражи, преследвани с фанатична страст (Гарболевски
2011: 188-189), в „Адаптация“ нагонните желания и импулси на Героите като че
ли не са толкова разрушителни. В последната творба на Въло Радев преносното
отношение между субектите е структурирано много по-хармонично. Д-р Банков
прави всичко възможно скритите и забравени импулси на Вероника да не
бъдат изместени по посока на неговата личност. По възможно най-деликатен,
но същевременно твърд начин той подсказва на своята пациентка, че нейният
проблем е мъчителното желание постоянно да отгатва какъв е свръхазовият
императив, на който трябва да отговори, и че единственият начин да се справи
със своите натрапливи страхове, е да стане „самостоятелна“ (думи, които лекарят
изрича във финала на филма по време на съда, устроен над него от колегите му).
В „Адаптация“ има само една сцена, която е заснета в храма. Когато д-р Банков
отива в Търново, за да се види с Нора, негова бивша пациентка, той я открива
в една църква. Приятелката на лекаря и още един художник се занимават с
реставрация на фреските. Преди Нора да се спусне от скелето, камерата ни
дава възможност да видим за кратко молитвени слова върху свитък в ръката
на светец. Надписът трудно се чете, не е лесно и да се разпознае кой е светецът
или пророкът, изобразен върху стената. По-ясно се вижда само обръщението
към бога „Господи, приеми...“ и старобългарската дума „укротител“, поставена
в родителен падеж. Не смятам, че чрез този кадър Въло Радев е търсил ефекта
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на „спонтанната непреднамереност“. Думите, които се разпознават без особени
усилия, съдържат достатъчно ясни конотации (акцентът е върху жертвения подвиг
и духовното успокоение, „укротяването на страстите“), затова съм клонен да мисля,
че в този случай е налице едно умело „разчупване на рамките на последователно
прокараната преднамереност“, нещо, на което е способен единствено големият
майстор (Мукаржовски 1993: 171).
Според „силната“ семиотична хипотеза всичко е един текст е значещо. Не съм
ярък привърженик на тази идея, но колкокото повече гледам „Адаптация“, толкова
повече се убеждавам, че във филма няма нито един детайл, който да е случаен.
В него е важно всичко - мизансценът, музиката, шумовите ефекти, жестовете,
диалогът, паузите. Да вземем например интериора и костюмите. Приемната на
д-р Банков и д-р Гълъбов е облепена с афиши от турнира „Странджата“ (боксът е
символ на агресията, но също и на съпротивата срещу нея), в дома на Вероника и
в кабинета на проф. Щърбанов виждаме африкански дървени скулптури (символи
на загадъчното и непостижимото в човешката душа). Малко след момента, в
който Росица казва: „Искам с нещо да съм полезна на хората. <...> Нали Малкият
принц отива на една самотна планета и отглежда една роза“, Богомил отмята
от раменете си плащ, напомнящ извезания със звезди плащ на Героя от книгата
на Екзюпери. Върху пижамата на Христина, на мястото, където е сърцето, има
нарисувана мишена, а върху пижамата на Богомил - игленик със забодени игли. В
друг епизод, когато д-р Банков приема Марина, а Бобчев се опитва да му устрои
скандал, Геро полива една красива роза, която отглежда в саксия. По време на
разказа на Христина за изнасилването вдясно от нея виждаме снимка на полския
актьор Ян Енглерт, а в следващия кадър портрета на лорд Байрон.
Важно е даже названието на някои от предметите. Шоколадовите бонбони,
които д-р Гълъбов изхвърля през прозореца, носят марката „Surfy“ (прилагателно
за бряг, около който се разбиват много вълни). Изхвърлянето на предмети,
мания от която страда Гълъбов (той се опитва да изхвърли и часояника на д-р
Банков), е израз на желанието за освобождаване от неприятно преживяване.
Наименованието подчертава „вълнението“ на Героя, нестабилните основи на
неговата психика.
Сега да се спрем на сесията, когато Богомил разказва за преживяванията си в
ТВУ-то в Казичене.
Богомил: Дават ти една стотинка и ти казват: „Иди да купиш едно БТ и да не
забравиш рестото.“ Трябва да донесеш и цигари, и ресто. Иначе - бой.
Този въпрос вече го обсъждахме. Тук отново става дума за непристойното
наслаждение на закона. Далеч по-интересна е втората част от разказа на Богомил.
Богомил: Всичко започна от една картина.
Жечка: Каква картина?
Богомил: „Жената с чадъра“ от Клод Моне. Отидохме с един мой съученик
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- също Боги - у тях. И... това беше една голяма репродукция. Никога няма да
забравя: жената, чадъра - отгоре бял, а отдолу син.
Росица: Син ли?
Богомил: Какво казах?
Росица: Син.
Богомил: А-а, не, не, зелен... Попитах мама защо ние нямаме картини? Тогава
за първи път виждах тези неща - фотьойли, килими... Тя се разплака. „Като
порастнеш, ще разбереш.“
Пропускът в паметта на Богомил се обяснява с това, че Егото на този пациент
на д-р Банков е изтласкало току-що осъзнат спомен, от който се страхува. Чадърът
отдолу наистина е зелен, но Богомил прави опит да го „забрави“. В крайна сметка
той все пак изразава това, което е искал да каже несъзнавано, въпреки опита си
да го прикрие. За да разберем кой е неприятният спомен, който Богомил иска да
прогони, трябва да прибегнем до техниката на асоциациите. Картината на Моне
е известна и със заглавието „Мадам Моне със сина си“. На нея са изобразени
съпругата на Моне - Камий и сина им Жан, а „син“ (дете) и „син“ (цвят) са омоними.
Също тъй важна е и пиесата, която изпълняват малката Вероника и нейният
дядо. Това е фрагмент от Моцартовата Соната за пиано Nr. 16 C-Dur - от 33 до 43
такт на втора част (Andantе), - аранжиран, за изпълнение в съпровод на цигулка.
Сонатата първоначално се нарича „Eine kleine Klavier-Sonate für Anfänger“ („Малка
клавирна соната за начинаещи“), а по късно Sonata facile („Лесна пиеса“).
Вероника свири сонатата два пъти. За първи път тя я изпълнява с дядо си. В
този момент майка й се подготвя за среща със своя млад приятел. Тя все още не
е разведена с Костов, Бащата на Вероника. Майката слуша разсеяно, мислите й
са другаде. В този момент се появява ухажорът. В кородора той поправя косите
на майката на Вероника и се опитва нежно да я притисне до себе си. Вероника
следи всичко това от вътрешните стълби на втория етаж. Вторият път тя свири
Моцартовата соната сама, за баща си, който й е донесъл една странна кукла,
която се появява няколко пъти във филма. Куклата е с гърбица, има особен поглед,
втренчен като погледа на Вероника. Куклата символизира тъгата и самотата на
човека, когото другите не могат да разберат, защото е по-различен от тях. Както
Вероника или Бащата на Асен или както дъба от стихотворението, за което ще
стане дума малко по-надолу.
След като малкото момиче изсвирва фрагмента от сонатата на Моцарт, то
получава похвала от баща си.
Бащата на Вероника: Браво, браво, Вероника. Ти много си напреднала.
В момента, в който Костов изрича тези думи и нежно повдига дъщеря си
нагоре, в дясната част на кадъра, върху пианото, се вижда статуетка на богинята
Нике. Следва кратък диалог между бащата и Дядото на Вероника:
Дядото на Вероника: Жлотова помниш ли?
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Бащата на Вероника: Е, как... „Среди долины ровныя...“ Колко двойки ми
написа.
Дядото на Вероника: Той я слуша. Вика: „Голямо дарование.“ Странна...
Бащата на Вероника: Какво?...
Дядото на Вероника: Малка е, пък всичко иска да разбере, да й обяснявам.
Най обича да четем за дъждове, за бури. Онзи ден застанала под капчука. Водата
я залива, а тя ококорила едни очи...
Споменаването на песента „Среди долины ровныя..“ по текст на поета Алексей
Мерзляков също не е случайно:
Среди долины ровныя,
На гладкой высоте,
Цветет, растет высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедня Жечка,
Как рекрут на часах!
Темата на това стихотворение, превърнало се в популярна песен, е болката,
страданието, самотата на човека, уязвим, раним, самотен, постоянно изложен на
гръмотевиците и бурите.
И двете сцени са ретроспективни. Те протичат последователно, а връзката с
настоящето е един предмет - кибритът, който Вероника носи на баща си. След
изпълнението на Моцартовата соната Костов иска да запали цигара. Малката
Вероника отива да изпълни молбата на баща си. Връща се и гальовно поставя
кибрита в дланта му. В следващия кадър (вече в настоящето, по време на поредната
сесия) Вероника втъква две клечки в краищата на кибрита и съзерцава как те горят.
Третият път, когато героинята свири на пиано, е в края на вечеринката. Тя
изпълнява „Танго със спомена“ на Тончо Русев, Дамян Дамянов и Лили Иванова
- една песен за самотата и изгубеното щастие. Когато Вероника забелязва, че д-р
Банков танцува с Христина, тя изпада в нервен срив - започва да свири хаотично
кратки фрагменти от класически произведения, гневно захлопва капака на пианото
и крещи: „Махайте се, искам да си ида.“ Първи се опитват да я успокоят Костадин
и Богомил.
Костадин: Чакай, чакай, Ники!
Богомил: Вероника, кажи ми какво има!
След това се намесват Геро, старшата сестра, санитарите и д-р Банков, на когото
Вероника открива истинската причина за сцената, която е устроила.
Вероника: Тя няма право да се докосва до вас.
Едва сега става ясно какво свързва първите два епизода (изпълнението на
„Малка клавирна соната за начинаещи“) с третата сцена. Вероника почти до края

MOPE

203

на филма не иска да приеме, че д-р Банков не принадлежи единствено на нея,
а има отношения и с други пациенти. Затова така бурно реагира на „измамата“
на психиатъра. Това, което се случва на вечеринката, е резултат от повторното
изживяване на импулси и афекти от детството. Налице е типичен пример за
проективна идентификация - защитен механизъм, при който това, което не може да
бъде понесено вътре в аза, се мисли като прехвърлено в другия, а предизвиканото
напрежение като нещо, което трябва да бъде понесено от „приемащата страна“,
в случая от аналитика.
Именно това обяснява защо Костадин се обръща към Вероника с името „Ники“.
Разбира се, че трябва да си спомним статуетката върху пианото в ретроспективната
сцена, но не по-малко важни ми се струват още няколко обстоятелства. На първо
място убеждението на Костадин, че Вероника вече не е „начинаеща“, че тя е
станала „самостоятелна“ и може да победи в себе си негативните импулски. Но
това убеждение е погрешно. Да си припомним началото на филма.
Проф. Щърбанов: Влез! Седни! Ве-ро-ника Костадинова Костова...
Вероника: Вера Костова.
Проф. Щърбанов: Хъм... В картона пише Вероника.
Д-р Гълъбов: Проф. Щърбанов, може ли?
Проф. Щърбанов: Кажете, Гълъбов.
Д-р Гълъбов: Вероника не харесва името си. Довчера беше Надя, после Ирина,
днес Вера...
Играта с имената е повече от ясна. Вероника се нуждае от вяра, надежда, от
душевна хармония (Ирина означава „мир“) и от любов, естествено. Но успява ли
да ги намери? Душевният срив на вечеринката показва, че Вероника все още има
какво да учи в изкуството да познаваш себе си - най-трудното от всички изкуства.
Името Ники, може да смути неконцентрирания зрител, но едно друго
обръщение е в състояние буквално да го шокира. По време на инсценираното
сбиване в ресторанта шефът на заведението заповядва на една сервитьорка:
„Молиер, извикайте милицията!“, малко преди това един гост пита същата
келнерка: „Молиер, идват ли питките?“ Сервитьорката има мъжко-женски черти
и носи перука или пък косата й е фризирана по този начин. Ясно е, че тук става
дума за травестиен детайл, подчертаващ карнавалния характер на ставащото, но
решението е необичайно смело. Напомня за някои ходове във филмите на Годар,
целящи разрушаването на художествената условност.
Когато размишлява за причините, пораждащи неврозите, и по-специално за
частичния регрес на връзките на Егото с обектите, Чарлс Бренър казва, че няма
рязка граница между нормалното и патологичното и че клиницистът винаги трябва
да бъде готов да поеме риска „да бъде обвинен в произволност, когато решава кой
случай да приеме за нормален и не даващ основание за загриженост и лечение, и
кой за патологичен и налагащ загриженост и лечение.“ (Бренър 1999: 154).
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„Адаптация“, естествено, не може да бъде разглеждан като запис на конкретни
клинични истории, затова, когато говорим за пациентите от групата на д-р Банков,
е рисковано да навлизаме в подробности, свързани с етиологията и патогенезата
на заболяванията им. Ако в някои случаи у зрителя не остават никакви съмнения
относно характера на определени разстройства или симптоми, например Марина
- пациентка със суицидно намерение, емоционално-волеви разстройства (вялост,
невъзможност за вземане на решения), агорафобия, то е, защото режисьорът много
добросъвестно се е отнесъл към подготвителния етап на своята работа. Разбира
се, трябва да се възхитим и на неговата интуиция. Такъв повод за адмирации ни
дава историята на Вероника.
Да се върнем към думите на Дядото на Вероника: „Най обича да четем за
дъждове, за бури. Онзи ден застанала под капчука. Водата я залива, а тя ококорила
едни очи...“ И към факта, че Вероника причинява два пожара. Какво по-добро като
илюстрация на тезата за биполярния характер на нашите влечения? Да вземем и
друг детайл. Преди да напусне кабинета на проф. Щърбанов, Вероника казва:
Вероника: А, сетих се.
Проф. Щърбанов: Какво се сети?
Вероника: Това, дето д-р Гълъбов не знаеше какво искам.
Проф. Щърбанов: Какво искаш?
Вероника: Ми, искам да лежа, затрупана с пръст и трева и да усещам шума на
дъжда. И да няма утре.
Желанието на Вероника може да бъде изтълкувано в духа на теорията на Фройд
за съществуването на нагон към смъртта. Но е възможна и друга интерпретация.
Според Леополд Сонди основната защитна реакция при личностите, чиято
агресивност се проявява в причиняването на пожар, е „стремежът да се престориш
на мъртъв.“ (Сонди 2007: 36, 106). При Лина Валдман, една от пациентките на
Сонди, този стремеж се манифестира в сънищата й по начин, сходен с това, което
казва Вероника. Лина сънува често гробове и подземни проходи, а също и вода
(Сонди 1987: 124).
„За да решим - пише Чарлз Бренър - кое развитие и кое функциониране
на психичния апарат е нормално и кое патологично, би трябвало да преценим
доколко е ограничена способността на личността за извличане на удоволствие и
за приспособяване към околната среда.“ (Бренър 1999: 154). Точно в този смисъл
трябва да се тълкува заглавието на филма на Въло Радев.
Ето диалога, който водят Вероника и д-р Банков след инсценировката в
ресторанта:
Вероника: За да живее на този свят, човек трябва да се адаптира, така ли?
Банков: Основен закон на съществуването.
Вероника: Ами ако не може цял живот?
Д-р Банков: Тежко му и горко на такъв човек.
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Вероника: Само че се лъжете, ако си мислите, че този човек съм аз.
Д-р Банков: Напротив.
А това е продължението на разговора в квартирата на д-р Банков:
Д-р Банков: Човек трябва да си изработи едно амплитудно отношение към
света.
Вероника: Какво отношение казахте?
Д-р Банков: Да си изработи към света... амплитудно отношение. Да прави онези
необходими компромиси, които ще му позволят хем да отстоява принципите си,
хем...
Вероника: Хем какво?
Д-р Банков: ...Хем да бъде конструктивен. Другото води...
Вероника: Знам докъде води...
В тази сцена д-р Банков изразява мисли, сходни с това, което пише Раймонд
Батегай в книгата си „Групата като съдба“. „Целта на терапевтичната работа с групите
- казва швейцарският психиатър, с когото д-р Георги Каменов си е кореспондирал е посредством емоционалното и интелектуално взаимодействието всеки участник
да се интегрира в групата и в обществото и същевременно да може да отстоява
собствената си позиция.“ (Батегай 2000: 56). Адаптацията е всъщност „ставането
самостоятелен“, Selbständigwerden (Хартман 1969: 81), а то е невъзможно, ако не
бъде изтласкан онзи полюс на амбициите, който Хайнц Кохут нарича the grandiose
self. Чрез образа на д-р Гълъбов Въло Раев показва, че личността има потенциала
да стори това.
След като се завръща в България след продължителна емиграция, Георги
Каменов се заема с превода на „An Elementary Textbook of Psychoanalysis“
на Чарлс Бренър. В бележките на Каменов за превода на книгата четем
следното: „Съзнаваната ни дейност е свързана интимно с развитието на езика.
Ако за определени неща и явления липсват думи, те не само не са обект на
съзнавана дейност, но остават извън възможностите на възприятието. Така
например българинът няма концепция за понятието self. Превеждането му и
дори обясненията едва ли водят твърде далече, ако липсва идеята за подобно
преживяване.“ (Кеймън 1999: 9).
За психолога или за психоаналитика, който знае, че self e констелация,
която макар да е „надредна“ на Егото, Ида и Супер Егото, има локализация не
само в тях, а във всеки психичен фактор и че с това понятие се обозначават не
психичният апарат или част от него, а самият център на психичния свят на човека,
е ясно какъв е подтекстът на редовете, които цитирах. Но Каменов все пак не е
прав. Българската психология може и да не е възприела този трудно дефинируем
концепт, но в България има един голям творец, който чрез великолепния си филм
„Адаптация“ показва, че е имал преживяването за взаимодействията, обуславящи
интегритета на личността. Нищо, че не е знаел кой е Хайнц Кохут.
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КНИГИ
ОТЗИВИ
НЕОБХОДИМИЯТ ПИСАТЕЛ

Поводът е „Там, където не сме“ . Но
той ще отведе и другаде – не точно и не
само към стихотворенията от тази книга
на Георги Господинов.
За всеки случай обаче ще напиша:
почти всичките й текстове са впечатляващо изчистени и непритворни в смисъла
си. И иманентно поетични. Освен това
– нещо, което рядко се казва за този писател в дебатите около него, – смели. В
онзи план, в който смелост е назоваването на страховете, слабостите, непреживяностите, на уязвимостта, тъгата, на онази

меланхолия, от която следва друга меланхолия, и така до края (като в отекващ
музикален мотив). Състояния невинаги
достойни и красиви в класическото разбиране за тези понятия. Често деструктивни, разсипващи костите (по „Физика
на тъгата”) – но пределно истинни в онази низвергната деликатност на нееднозначното.
Тук няма да пиша за очевидното, но
ще го набележа. Господинов е повече
лирик, отколкото всичко останало (без
да отъждествявам лирика и поезия). Но
той е и комплексен автор (комплексна
културна фигура въобще). Лирик в есето,
разказа, романа и разказващ философ
в лириката. Не-романов романист – повествовател на душевното именно като
душевно, не като образ, герой и събитие.
И емпатията е съвършено уцеленият
вход към тези гранични, амбивалентни
територии, в които колебливостта и разпадът, меланхолията без героика, слабостта без обещание за сила могат да се
превърнат в споделена материя на човешкото – добра и красива (калокагатийна) именно заради, често само заради,
споделеността си.
Ще се въздържа от цитиране на запомнящи се фрази, макар те да са много. Книгата е за бавни прочити и не бих я
подложила на фрагментарни демонстрации. За мен тя е особено важна най-вече
с онова, което не може да се извади в отделни цитати, без смисловата му цялост
да бъде нарушена: изрича същественото
за мнозина, удържайки усета за уязвимо
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човешкото – за изгубеността, съмненията, колебанията, спадовете на увереността в това съществено. Или, обратно и в
малко по-различна посока перифразирано: удържа се в съкровеното, запазвайки
пропускливост към световете на другите.
Парадоксално, „Там, където не сме” е
книга много там, където е. Изцяло в местата на носталгията, бленуването, медитативното обитаване. Неслучайно едно
от впечатващите се състояния след нея е
„чистото изкуство на следобеда”.
Но тук е важно да се отбележи и че
(въпреки упреците в сантименталност)
Г. Господинов нерядко сам разклаща еднозначността на посланията си, обикновено с нещо дребно, банално, твърде житейско. Остроумни злободневни прорези
в поетичното, които сякаш се опитват да
го преведат, да го сведат (не съм сигурна,
че винаги ми харесват, но това е неговият натюрел, нечужд на известна обяснителност, учителност). В този подход има
нещо безпатосно, дори нещо посърнало,
сломено и сломяващо – въпреки ироничните и пародийни дегизировки. Всичко
това обаче има общо и с генералния избор да се говори не за онова, което блести в откритите полета (на героическото
например), а – за другото, мъждеещото в
полусенките на човешкото. За това, което
може би не всички, но мнозина изпитват,
без да изговарят, защото е някак под канона на признаваемото.
И спирането, обръщането назад, въпреки нерешителността – именно с нея.
Вглеждането в незначителното и неслуч-
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ващото се – и прекрояването на представите за значителност и случване. (Далеч
съм от мисълта да обобщавам в „поколения” – лесен и неточен изход би било.
Но все пак има нещо в тази споделена рефлексия над сплина – нещо, което съвсем
не е престорено и свързва част от поетите – особено поетите, – започнали своето
съзряване след непорастващото бунтарство от втората половина на 1980-те.)
***
Георги Господинов е от късните ми
съзнателни сближавания – въпреки че се
познаваме отдавна и сме минали и продължаваме да минаваме през общи среди и места. Не мога да кажа, че винаги
съм го харесвала като писател, ценяла –
да. Липсваше ми онзи личен фундамент,
който е така съществен за един читател,
принципно пристрàстен към автентизма
(с всичките несъвършенства на тази нагласа). И не точно липсваше, по-скоро –
изглеждаше ми недостатъчен. Това усещах в „Лапидариум“, също и в „Черешата”
навремето.
Може би именно затова толкова много харесах „Там, където не сме”. Тази книга се връща назад и обглежда, изпълва,
дава – онова, което не е било достатъчно тогава. Така както „Физика на тъгата”
събира проза, есеистика, размишления
и преживявания върху всеобщото и личното в една текстова протяжност. Само че
стихосбирката го прави чрез избистрената сплав на лирическото.
Всъщност за мен повратният момент
в доверието към Георги Господинов като
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писател беше именно „Физика на тъгата”. Зрелостта. Онова обемане на едрото
и дребното – обемане неотстъпно, мислещо и чувствително едновременно.
Онова удържане в постоянна реминисцентност – извънредно труден и напрегнат подход, въпреки привидната крайна
лекота, която се излъчва от написаното.
Онази фасетъчност, която е есенция на
изключителния „Естествен роман”, но
която във Физиката вече конструира с
увереността на уплътнен и мащабен фундамент – и жизнен, и познавателен, и
мисловен, и емоционален, и най-важното – отворен към мислите и емоциите
на другите. Тук няма отново да тематизирам емпатията като свръхценна тема
на Георги, но ще я назова, за да избегна
възможни недоразумения. Да се отвори
такава тема, е трудно. Още по-трудна е
мярата, след като веднъж си я отворил.
Защото новооткритото обсебва, кара те
да се самоцитираш, менторски понякога
да го налагаш (тук дали да не припомня фигурата на Пенчо Славейков). Това
може да се каже и за редица други теми
и сентенции попадения на Господинов.
Но това са микроскопични слабости, като
се има предвид същественото. И те отпадат с времето – от едно до друго съзряване. А Георги Господинов отваря теми,
които са уж познати на всички, но върху
които фокусът рядко пада целенасочено,
защото те са свързани с някак непризнаваема чувствителност. На това се дължи,
мисля си, изключителният му успех. На
това (донякъде) се дължи и уязвимостта

му в публичното пространство. Трудна е
тази позиция, особено след отприщването – къде на бесовете, къде на бесчетата
– от 1990-те насам. Трудна точно толкова, колкото е трудно и да станеш дълбок
постмодернист, в България.
А когато правя връзката между ранния и сегашния Господинов – умишлено
споделяйки някогашната си резервираност (и без да недоглеждам факта, че
читателят също бива ранен и сегашен),
давам си сметка не просто за онова, което сега ми харесва, давам си сметка и за
усилията на пътя. Усилия, които мнозина
с успешността на този автор след „Естествен роман” биха си спестили. Но той се
оказа извънредно консистентен писател – работещ, трупащ и пак работещ...
Въпреки неминуемите приплъзвания в
този процес. Въпреки мъчителността на
балансирането в онази чувствителност
към оценката, към приемането и успеха.
Именно затова го подкрепям и „извънлитературно” – защото си давам сметка
колко е трудно да се извърви този път,
когато не ти е дадена увереност в себе
си (и по-точно, когато разбираш, че увереността изобщо не може да бъде „дадена”) – запазвайки при това усета към
другия, сетивността за общностното; запазвайки критерия на доброто – в найчовешкия смисъл на това понятие; запазвайки и усърдието в съвестния труд.
Елка Димитрова
"Там където не сме", Георги Господинов, изд."Жанет45", П., 2016 г.
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КРАЯТ НА МРАКА

По Коледа децата често получават
шоколадови бонбони, но скрити в малки прозорчета на голяма кутия-пъзел, на
която са изрисувани елхички, еленчета
и снежни човеци. Целта е детето да се
забавлява, да играе, търсейки скритите
сладки съкровища в шапката на снежния
човек или в шейната на Дядо Коледа. И
да получи своята награда, разбира се.
Подобно чувство ме обзе, докато четях
историите от „Стилът на невъзможното”.
Разкази, които са като отделни елементи
от един по-голям пъзел. Но читателят (за
разлика от примера за детето с бонбони-
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те) не може да види истинския мащаб на
картината. Умишлено е ограничен от автора по един много странен начин.
Всяка история сякаш се осветява от
някакъв внезапен прожектор и веднага
изчезва отново в небитието. Случката е
изплувала от там, осъществила е себе си
и авторовия замисъл и пак се е върнала
в мрака.
Този осветен, разказан, случил се момент е предаден с лаконичен, ясен език.
Внимателно и чисто като хирургическа
операция. Или изстрел на снайперист.
„Мишената“ е засечена. Изчаква се
най-удобния миг. Дишането спира. Спусъкът се натиска. Оръжието още дими, но
без да го виждаш. Само го усещаш.
Към такива размисли навеждат разкази като „Избор“, „Последна пратка“,
„Паралелни драми“. Прожекторът на авторовия интерес е насочен към уж незначителни подробности от ежедневието.
Стенни часовници („Алцхаймер“), очи в
дъното на тунела („Среща“) или акордеон („Страшна селска история“).
Но при всяко подобно осветяване от
невидимия прожектор се забелязват не
толкова детайлите. Тренираното читателско око може да улови и още нещо. Нещо
отвъд светлината на всички прожектори.
Най-силно е това внушение в разказа
„Стилът на невъзможното“, който неслучайно е избран и за заглавие на целия
сборник. Това е една от малкото истории
тук, които не е моментно осветена от разказваческия взор. Защото тя представлява своеобразна трансцендентна продъл-
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жителност на пространство-времето. Те
като че ли са скупчени, нагнетени, пресовани в някакъв ирационален миг, без
начало и край. В съня. А този сън носи
висок емоционален заряд, но преведен
на рационален език. В края на разказа
автора успокоява не толкова читателя,
колкото себе си за допуснатата волност:
„...Такъв е животът.Сънищата, макар и
дълбокомислени, биват забравяни...“
Все пак остава една загадъчна нишка на съмнение... „но и това, което се е
случвало някога с нас, нима е било наистина...“
В следващия разказ „Кучето“ читателят отново попада в измеренията на
съня, но сън като полъх. Долавя се само
сянката му... „която прилича на куче...“
Реалността и фантазията прекрачват
една в друга. Границите им се размиват,
при това – зад гърба на авторовия прожектор на действието.
В мрака.
В тези истории Господ също е извън
обхвата на светлия кръг. Не че не съществува, но Той просто не е фактор. Няма
значение. Дори нещо повече. В някои
моменти читателят ще се усъмни, дали
пък Той не е в тъмното. В същия този
мрак. А може би самият Той е Мракът?
„...Господ е много високо. Не може да
различи стадото от вълците...“ („Липса на
мотив“)
Симбиозата от двата елемента на
пространство-времето, както и идеята
за цялостен еднороден блок светлинамрак, тиктака неумолимо подобно ча-

совников механизъм. Отбелязването на
точния час в „15 минути от началото на
есента“ дава на читателя някаква конкретна представа за момент от деня, което е единия от двата търсени семантични
корпуса. Защото това не е просто белег
на изтичащото време, такова каквото го
възприема човек чрез ограничените си
сетива. Този композиционен похват е използван с друга цел – да фокусира вниманието върху осветения кръг, в който
сега попада отрязъка от мирозданието,
наречен един човешки живот.
„...битиетата ни се докосват...“
„...шест и десет.Времето е спряло.“
Сборникът с разкази на Иван Сухиванов може да се чете и без посочения
инструмент, който осветява всеки следващ момент, като при кадрите от стара
филмова лента. Онзи читател, който го
използва обаче, ще се убеди, че авторовият прожектор е необходим за цялостното разбиране на тази книга. Всяка една
интерпретация на осветените елементи
може и да е коренно различна от всички
останали. Но общият смисъл винаги остава един и същ, а мащабът му предизвиква главозамайване.
Ако все още ви владее недоверие –
включете личните си прожектори, преди
да започнете да четете разказите от „Стилът на невъзможното“.
Нели Лишковска
„Стилът на невъзможното” ,
Иван Сухиванов, изд.”Жанет 45”,П. 2016г.
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Инструментът любов като
скалпел

Ирен Петрова е сред най-обещаващите имена в дебютната вълна напоследък
– първата й стихосбирка „Процеп към
Париж“ (2016) заявява нови регистри за
чувствено-психологически резонанс, почти непознат за любовната ни традиция.
Книгата й напомня тезата на Кавафис, че
„другото усещане” е вътре в нас („Градът”): няма шанс да го постигнем, ако не
го извадим от себе си.
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При Ирен границата на излизането от
себе си е проблематизирана различно.
Преминаването в друго пространствосвят при нея е мост – и той е любовта. Лирическата героиня практически се спира
насред този мост, граница. Застава между двата бряга, вглежда се в отраженията
на преминаващото отдолу или се опитва
да бъде едновременно и тук, и отвъд.
Опитва се да каже, че преминаването е
невъзможно. Усещането й се лута между
женското начало (доминиращо) и мъжкото (в немалко случаи статично, по-скоро
отправна точка). „Другостта“ е завоевание, но превзето чрез слабост, без битка
и революция, със съпричастие на болест.
Това е победа, невписана в регистрите на
историята, неопоетизирания действителен живот, изплъзнал се от хронологиите
на паметта („Моето завоевание“). Любовта е рана-белег-бижу, което събира цялата екстатичност на усещането за чудо.
Животът така и си остава парадокс и необясним („Hey stranger“). Затова нерядко
се стига до мазохистично предизвикателство, самоунижение и фениксово възкръсване от болката на екстаза („Меридит“).
Любовта на новоконструирания човек от
консумативното общество е биполярна,
изсмукваща като паяк чуждото его и е в
невъзможност да оцелява, ако не оставя
около себе си опаковките от „употребени“ хора („Обича да се храни с хора“).
Диалектиката в двуединното съществуване мъж-жена е далече от сладникавото
хармонично усещане за щастие, съдържа
крайности: лудост и способност да вдъхновява. Двуединството е също съжителството на енергии („Един ден“), а вза-

212

MOPE

имопроникването им ни мотивира да не
губим живеца, тонуса от съществуването
си. Макар надеждата да е неустойчива и
несигурна като основание за битието
ни („Тя знае“). С две думи: дълбочина
на анализа на преживявания, която изглежда недостижима за живели дълго
изявени автори и направо изключена
при дебютантите. Досега. При това Ирен
Петрова е на 23 години.
Петте цикъла - Игра на времето, Тя
знае, В неделните следобеди, Ритуална
целувка и Парижко утро разкриват концепция: Париж не е решение и излаз навън, в другостта, а примирение. Ужасът
на новините, които моделират бъдещето, те принуждават да търсиш начин да
оцелееш в несигурността на постоянно
променящия се свят, а той е сгъстил отражения в една ядка - двуделното, но единно тяло на мъжът-жена (Париж).
Понякога можем да открием туптежът
на човекът като тяло-процес само през
една ренгенова снимка на мимолетния
порив („Желание“). Липсата на „осъзнаването“ е смъртоносна, ражда мутанти, но не хора, надеждата е „потърси“
самоосъзнаването.
Очовечаването.
Тялото (на жена) сякаш е прозрачна и
пластична материя, от която авторката
прави фигурки - ту желани, ту каквито
се получат от социални тласъци, случайни пориви или садо-мазохистични
любопитства. Наглед сякаш свършват
фатално – „Еди намушка Джаки… и го
обяви че го прави за изкуството/ а тя
става безсмъртна“, но смачквайки пластелина Ирен прави нова, ненадейна,
оживяваща фигура. Застанала в меж-

дувремието – процесуалността тече
едновременно и в живота, и в бруталната гибел, но носи и екстатика, радост,
и осакатяване и смърт. “На масата” са и
двете човешки същности – едната яде,
другата е в неподвижност. Смъртта усещаме само по излъчването на „люто“
и „кисело“. Умението на Ирен Петрова
да се придаде осезаемост, тактилно да
опипа абстрактни, сакрални, глъбинни
състояния в гранични области с непознаваемото, удря като камшик. Придава
им рисунък, образ, цвят. Няма гаранция
къде ще попадне след експлозията на
чувството действие – в света на мъртвите
или живите. Рубик куб от никога несъвпадащи съседни квадрати – „хормоните
се движат хаотично/ очите/ още малко
ще се изсипят от ярост/ на пода“ („Разбъркване“). Този темперамент имунизира от често срещаната болест в поетиката
–умозрителност и схематизъм.
Изхвърленото тяло, употребено, опразнено, изтърканият клитор надвесен
през тераса, порязано и прорязано (от
теб мъжа, но и от социалния друг) -тялото е постоянно в двуполюсно състояние.
Не ви ли прилича това на картина от Салвадор Дали? Не пречи едновременно с
това тялото да е експлозивно, наелектризиращо, действено или удрящо спирачки
с лед под и над кожата („Зимна сутрин“).
В цикъла „Ритуална целувка“ изведнъж
изпод ударите (в пластелина на поетиката) женското тяло лакмус се преобръща
на тяло мъж – агресивен, хранещ се с
хора, употребяващ и изхабяващ женски
отломки, но и самозареждащ се с вдъхновение от тях. И със самочувствие.
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Превратностите на тялото-експеримент в стихосбирката вървят в две посоки,
за да осъзнаят сглобката андроген (“Пир”
Платон), съвършенството или изначалното несъвършенство-сблъсък, обединяващ се в единното човешко състояване.
Ярък показател е „Алтер его“: „обличам
те/ нахлузвам кожата ти/ инжектирам си
твоя характер…“ Тази матрьошка на мъжко-женско начало е втора наша същност,
втора личност или персона вътре в личността. Тя превръща шизофренията на
алтер егото, неговият „двойствен живот“
към една постоянно разколебаваща контурите на съвременния свят диалектика
на крайностите, която безцеремонно изразява неговата променлива действителност и същност. Но и приблизителност.
Невъзможност за цялостна картина.
Не знам дали това е „Парижът“ на
конкретно пътешествие или въображаемият Париж, мидълсекс от книги (Дюрас), допири и съновидения, но първопричината е без значение. Ако резултатът
загатва каузалност в мъглата на несъбитийното, това е поезия. Несантиментална,
не мелодраматична или захаросано романтична, ориентирана към позитивното
“мислене”. Не. Това е поезия, която анатомизира и нерядко реже гангренясала тъкан, а понякога попада внезапно на жива,
на нерв, от което болката, рефлексът удрят изненадващо. Понякога мирише на
развалено, вкиснато, понякога на искра
надежда, но смените са резки, темпото –
устойчиво. Дразнеща и ненаситна книга.
Би ми се искало да намеря още няколко важни неща в нея – не ми достига достатъчно отчетливо обособяване на струк-
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турите в част от стихотворенията. Отделните им композиционни части да имат
свои звукови и синтактични конструкции
с ритъм, който ги оразличава. При сблъсъка на тези-антитези, или различните
части в наратива да имат свои дължини и
градации, които да ги оразличават по-ярко една от друга. Това е особено наложително за дългите стихотворения, където
композицията е ударната част от изразителната сила. Липсват ми звукописни
отгласи, звукова игра и ритмика, макар
че на определени места интуитивно проблясват такива шевове като: „стомахът е
сраснат с ребрата…“ („Empty“) – групиране на сонори и съскави съгласни. Би ми се
искало и известно разширяване на тематичния диапазон. Любовта е разпъната в
опорните точки Аз-Ти. Но има излъчване
на енергии - психологически, а на места и
социални вдълбавания.
Започнах с напомнянето за Кавафис,
но ще завърша и с това, че книгата носи
нещо и от духа на далчевото пътешествие („Вечер“) през „другите“ места, от
които постоянно чезнем. „Процеп към
Париж“ е една от най-обещаващите книги в дебютната вълна. Не бих се учудил,
ако стане носител на някоя от финалните
дебютни награди за годината. Въпреки
очевидната им склонност да полепват по
по-анорексичните словесни практики, чиято ориенталска неаналитична щриховост
напоследък придобива форма на мода и
мания.
Лъчезар Лозанов
„Процеп към Париж“
Ирен Петрова, С., Скалино, 2016
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„Странна птица е душата“, или
за един чешко-български дует

„Странна птица е душата“ е новият книжен продукт на университетско издателство „Паисий Хилендраски“, издаден през
изминалата 2015-та година и представен
в рамките на есенните културни празници,
посветени на Паисий Хилендарски. Оказва
се, че поетичната книга „Странна птица е
душата“ на Владимир Кршиванек е едновременно ново (за българския читател) и
познато (за чешкия читател) издание, тъй
като стиховете, включени в солидното
книжно тяло, вече са издавани в Прага в
отделни стихосбирки, съответно през 1999
година (стихосбирката „Тестаменти“) и
през 2013 (стихосбирката „Адио, Париж“).
Интересен факт е, че Владимир Кршиванек е изключително свързан с България,
което прави популярността му тук доста
устойчива, интензивна. Голям принос за
тази своеобразна интернационална рецептивна симбиоза има ученият, преводачът,
бохемистът и поетът Жоржета Чолакова, в
чиито преводи Кршиванек става познат на

българската аудитория. Преводаческото
майсторство на Жоржета Чолакова и изследователският й интерес към чешкия романтизъм и авангард я превръщат в една
от ярките фигури на бохемистиката в България.
Ще си позволя да кажа няколко думи за
самото книжно тяло. При визуално въприемане то впечатлява с три неща:
1. Неприсъщо голям за поетично
издание обем, който е обясним както с
факта, че този продукт е събрал в себе си
два поетични проекта на чешкия автор,
структурирани съответно в циклите „Тестаменти“ и „Адио, Париж“, така и с факта,
че изданието е двуезично, с което удвоява
съдържанието си.
2.
„Странна птица е душата“ е книга с търсена и постигната монохромност,
адекватна на заглавието и неговите внушения. Сива корица, илюстрация на абстрактна графика, своеобразен акватинт, с едва
доловима, по-скоро неуловима форма.
3. Всички стихотворения са издържани в четиристишна форма, като самият
Кршиванек не крие предпочитанията си
към нея, тъй като тя е основна строфическа единица в силаботоническото стихосложение, а е и с богата поетическа традиция, преминаваща от Елада през Китай и
Персия, за да се превърне днес в една от
най-популярните миниатюрни поетични
форми в целия свят.
За спецификата на четиристишната
форма Кршиванек пише подробно в своя
пслеслов към книгата, но основното, което
се превръща в достижение на преводача,
доц. дфн Жоржета Чолакова, е, че всяка
една от преведените миниатюри успява да
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пресъздаде ритмично и с високо поетическо чувство най-трудното – онази сгъстена
съдържателност, която е плод на медитативната и метафизична настройка на автора. Ясно е и друго: този „плен“ в четиристишната поетическа миниатюра е рисков както съдържателно, така и формално
, защото изисква всяка дума и нейното
синтактично-семантично обкръжение да
бъдат премерени и излети с точността на
артифекс. Дори и поетът да обладава тази
точност до съвършенство, колко по-голямо поетическо вдаване е необходимо, за
да се съхрани в превода естетическият
му опит, от една страна, и очакването на
българския читател за добра поезия, от
друга. Свидетели сме на много преводни
проекти на поетични книги, които изминавайки пътя между Сцила на образните решения и Харибда на поетическата форма,
в крайна сметка се провалят поне в единия
аспект. А от това губи не само авторът, но
и читателят. При превода на Жоржета Чолакова от начало до край четиристишията
удържат високо ниво и в двата аспекта на
поетическия изказ – метрическия и съдържателния.
Доброто и допълващо се сътрудничество между поет и преводач се основава в
голяма степен и на общо споделимите интереси към поетиката и авторите на авангарда, към метафизичните търсения на
модерните поети по принцип. Може би
именно затова в превода почти не може
да се усети като тежест мрежата от сложни асоциации, образни проекции, имена
(най-вече на символисти и сюрреалисти
– Бодлер, Аполинер, Владимир Холан и
др.), метемпсихотични прояви на лириче-
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ския „аз“ („...сякаш съм птица, дърво или
плод...“) и т.н. С лекота читателят е въвлечен във възприемането на знаците на
търсената свобода, на бунта отвътре, на
„каменистата тъга“ – все фигури на морбидността и/или декаданса. И цикълът
„Тестаменти“, и „Адио, Париж“ оставят усещането за някаква осъзната разлъчност от
света. Заветният характер на тестаментите, от една страна, и сбогуването с града на
живота – Париж, концептуално се свързват
в темата за отдалечаването (в никакъв случай отчуждаването) от живота и неговите
радости и тегоби. „Етосът“ на настоящата
книга се гради като свят на надежда и отчаяние, на равносметка и загуба на смисъл,
на вкамененост и жизненост, на очакване
и сбогуване. Тази поезия е сложна и ангажираща, флиртува виртуозно с четиристишната лаконичност, както в чешкия оригинал, така и в българския превод, извежда неочаквани поанти, а в крайна сметка
издава желание за трансфигурация, която
да възвърне изгубената жизненост.
С превода на стихосбирката на Владимир Кршиванек „Странна птица е душата“
бохемистът и поетът Жоржета Чолакова за
пореден път ни съпричестява към душевната дълбина на чешката поезия и по този
начин подпомага така важния за съвремието ни диалог между различните култури,
споделящи универсалната ценност на поетическото вдъхновение.
Елица Дубарова
„Странна птица е душата“ ,
Вл.Кршиванек,
УИ "П.Хилендарски", П., 2015 г.

216

MOPE

РЕСТАВРАЦИИ НА СМИСЪЛА
Професията на реставратора е сложна
във всяко отношение.Той е длъжен да притежава не само прецизна ръка и точно око
за детайли и подробности, но и много натрупани знания.Трябва да е въоръжен с познания за времето на даден предмет, обект
на реставрацията, използваните материали, родни и чужди влияния. Трябва предварително да се е запознал с „личната” и
„обща” история, да има усет за пространствено-времеви връзки, анализаторски
способности и логична мисъл. Трябва да
е подготвен дори емоционално за срещата си с епохи, събития, лица и факти.Сред
цялата тази мозаечна структура, професионалния реставратор открива и ситуира съвсем точно своя работен обект.Без значение
дали това е ваза от династия Мин, римска
мозайка или средновековна стенопис.
Тези мисли минаваха през главата ми,
докато четях „Нямо кино” на Ив.Сухиванов.
Замисли ме факта, че след като реставраторът на счупени вази е толкова наблюдателен и точен, колко ли по-прецизен и
безкомпромисен трябва да бъде един реставратор на смисъл.Не само поетическият
смисъл, имам предвид, но и другият.
Защото – да, той отдавна е „счупен”,
„разбит” на прашинки, изгубен безвъзвратно.Подобно на древен керамичен съд, от
който са останали само парчета.Частички,
които чакат някой да ги слепи отново.А
това е изтощителна и неблагодарна работа, и не е за всеки. Понеже много от тези
парченца не пасват, а други са нарочно или
неумишлено унищожени.
прашинки
ваят
лице на никого
Или това стихотворно парченце:
истинският свят е татуиран
отвътре
на клепача

Проследявайки фината работа на поетареставратор във всеки следващ стих, читателят може да открие за себе си неподозирани значения на онези, уж добре познати ни
предмети и образи.
бог е глагол
в първо второ трето лице
едновременно...
Или в минималистичната картина:
серпантини от думи
страхът променя значенията
И още:
...влизаш в крак с легиона на мъртвите
в който всеки миг зачисляват
по един новобранец
„в коленете ми...”
Книгата преминава през кратки или подълги, спокойни или тревожни, горещи или
ледени поетически епохи, лица и събития,
събирайки семантичните парченца едно по
едно.Непрекъснато движейки се и променяйки своето темпо, ритъм, форма.Понякога
лаконична и ясна, друг път – метафорична и
иносказателна.Накрая читателят стига до финалните надписи на филма, подобно на края
на всяка прожекция, където е изписано the
end:
...притваряш очи
уверен
че не съществуваш
„мотел, някъде в Америка”
Затваряйки последната страница от „Нямо
кино” на Ив.Сухиванов, лично аз останах с
усещането за недоизказаност.Филмът може и
да е свършил, но зрителят не бърза да напусне залата.Продължава да е в очакване.Може
би, защото е разбрал, че реставрацията още
не е приключила.Финалът е отложен, напук
на онова емблематично the end.От мозайката липсва една много важна частичка. Онова
парченце, което носи в себе си надежда.
Нели Лишковска
„Нямо кино”, Иван Сухиванов,
изд.”Либра скорп”,2015г.
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